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PREFEIÍuRÂtluNlclPALDEsÂoBÉRNARDo##AToÂvlsoExTR^ToDETERiloDEADlTlvoAocoNÍRAÍo

pREFEIÍuRA MUNIcIPAL DE sÀo BERNARDo

í#ATO AVISO EXTRAÍO OE TERIíO DE ADITIVO AO CONTRATO

\- ##ATO DE EXTRAÍO DÉ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N" 902761/2020/MDFYCAIXA

d#TEX EXTRATO DE TERMO AO CONTRAÍO DE REPASSE CONTRATADO: MINISTÉRIO DO DÉSENVOLVIMENÍO REGIONAL' iNSCÍiTA

no cNpJ no. 03.3s3.35g/0001-9t, "Joà0" ", - s"i", Banúrio sul, ouadÍa 04, Lote 3/4, BrasÍlia-oF oBJETo: alteração da cláusula

DÉCIMA QU1NÍA - On Vrceucrn áo õãnt io o" n"p"o" n" 90276'1/2O2OfiDFyCADG, de 05/10/2020, realizado sogundo os têmos do

programa Dêsênvotvimun,o n"g,on"ilrãã"iài Júro"no oo nrtrsrento oo DESÊNVOLVIMENTO REGIONAL Estê lnstíumênto produzirá

efeitosapartirdaassinatuEdetodasaspaÍtesesuavigênciainiciar-se-árradatadesuaassinatuE,encorÍando-sênodia2SdeFevereirod6
2023, possibilitada a sua prorÍogação, mêdiante Termo Aditvo e aprovaçao aa ôoutnatnNTE, conforme o disposto no ÀÍt 27' lnciso v e §

3o, da portaria lnteminisiêdat MpDã;"iftu";;;;, ;; õ0"-i"i".-t. a" 2016 e suas alt6raçõ€s. Ficâm râtificádes êm todos os sêus

termos e condiçôes as demais ctáu;;; d;ãnt-tã o" a"p"""" o|a aditato, fic€ndo este Íênno tuzendo ÉÉe integrante e @mplementar

daquête, a fim de que lunto" proor."",rir. 
"ããt"it". 

onre ôe rcsrNltune oo lotttvo Ao ooNTRATO: 23 de agosto de 2022 LEGAL:

Lêin. 6.666/93 e suas altêraçõ€s post€riores'

í#DAT SÂO BERNARDO- À 23 dê agGto do 2022'

ír*ASS Frâncisso da§ Chagas Carvalho'

ÍrcAR Secrotário Municipâl dê Finanças'
/Ador Yâ'd€"â Pâs§o' dos Sá',Íos

ce$o e i.Í,nütu,r@: 11 thÍ'gllfo3ffitêldo3bldMedgê4'bjctdâsb

Nome do Proíeito
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do vlcê-preÍêllo
Addana da Silva Poáela

ATÂDÉREGISTRooEPRÉçosN.'037/2022.PREGÂoELETRÔNlco..sRPN.038/2022PRocESsoAoMlN|sÍRATNoN".N"2022048_ CPL§BIi'A

ATA OE REGISTRO DE PREçOS N'. 0372022'

PREGÃO ELETRÔN]CO SRP NO 03812022

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N' n' 2022048 - CPL§BIMÂ

VALIDADE:12(dozê)merê'GontadosâpaÍti]dadatadosuapublicaçãonoDiáÍioofciald.uniãooudoEltadodoÍ{erenhâooudo
município de São Bernardo,ilA

pêlo or€sont€ insinrmento, o Município dê sáo Bêrnâdo. Estado do Marânhão, cofi sêd6 administrallvá, nâ Pr6í6ituÍâ Munlcipal' localizada na

píaca Bemardo coetho de Atmeida. ,""ãü ;"'õl.rãi "o 
à n". 06.r25.389100õiii '"p'"""nttoo 

neste ato pelo gestoí responsável

pnÁuctsco ons cgoooa 
"o*uot*ol''o'*0""''Jà'õeo'ã 

à"t*1i6"6" n" 572raa " 
ao cPF n" 182609 183-15' RESoLVE resistrar os

orecos da empresa , oo *eoo a,ro Ê,á?IiüntriãrãirjunooOr rz,-seoiaol 
-nà 

n,ra Doutor Aí€a Leáo (Zoná Sul)' n" 84s câsa B'

ôentro. te.esina - e,aui, por intermedio ll:â;;";*; 
''g;r 

se61 +rreoô ôó nico rtr'u' portâdo da câítêira dê identidadê no

2436880 ssp/pr e do cpr: ora.zzs.zz3-ii ;';; qt lntidades estiÃaoas na seÉo quatro desta Ata de Regstro de Preços' de acordo com a

ctassiÍicâÉo por eras atcânçádá po|. *.]à,ão'"noo as condiçô€s pr"ri"t"" 
-no'ii-"rrrrãnto -n'o"'toao € as constantês desta AtE d€

Rêoistro de PreÇos. sulêitando-s€ "" ;;;H;;;; ;"";ntes da L€i "" 0 âããlsâ' L"' ^' 10 52ot2oo2 Dêcreto no 10 024/19' Lei

âHil;ft;;:ld;btã à *à" "rt"oià"'ã"m 
conrormidade com as disposiçô€s a sesui.

1. DO OBJETO
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Rubrica: 2_*-

1.1 Registro de PÍeço para fufuro íomêcjmento de kits escolar ê projetos pedagógico, pa.a atendimênto da PÍeÍeitura Municipal de São
Bemardo/N44.

1.1.1 - Este inskumento nâo obriga aos ÓRGAOS E ENTIOADES a Íirmarem contrataçóes nas quantidades estimadas, podendo oconer
[citações êspecificas para aquisiçáo do(s), ob€dêcidas a lêgislação pêrUnêntê, sendo assegurada ao dêtentor do râgistro a proí€Íência dê
íornecrmenlo, em gualdade de condçôes

2. ADEsÀo DE oRGÀoS NÀo PARI,CIPANÍES

2.'l A Ata dê Rêgistro de Pr6ços, durantê sua vigência, podêrá sêr utilizâda por qualqúer óígáo ou êntidade da AdministÍaÉo inclusivo

âularquias federais, estaduais ou municipaís de órgãos públicos, estatais ou ainda de r€gime próprio que não tenha partcipado do cêrlame
licitatório mêdiante previa consult? ao órgáo ge.enciador.

2.2 - Os órgãos e entjdades que não participaram do registro de preços, quando desêjarem fazer uso da Ata de Registm de Preç-os, deverâo

manifêstar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para quê este indique os possíveis fomecêdorcs e aespectivos preços a serem
praticâdos, obedêcida a ordem d6 classificaçâo.

2.3 - Cãberá ao íomêcedor beneficiário da Ata de Rêqist o dê Proços, observadas as condiçôes nola estiabelecidâs, optar pela aceitaçáo ou

\? não do fornêcimento, indêpênd€ntemente dos quântitativos registrados em Âta, dêsde que o fomecimonto nâo prêjudiquê a§ obrigações

anteriormentê êssLlmidas.

2.4,As aquisiçôes ou contrataçõ€s âdicionâis, não poderào excêdêr, por óígâo ou por entidâdê, a 50% (cinquênta porc€nto)dos quântitativos

registrados na Ala de Registro de Preç,os durante sua vigência, e ainda o quantitativo deconente das adesões à ata de registro de preçls não
poderá exceder, na totatidade, ao dobío do quantitativo de cada itêm r€gisrado na ata de registro de pre@s para o órgão gerenciador € para

os óÍgãos participantês, lndependentsmente do número ds órgãos não participantos que, desdê que dêvidâmentg comprovada â vântagêm € o

cumprimento das exigências da legislaÉo vigente

3. oA cERÊNctA DA qRESENÍE AÍÀ DE REGrsrRo oE PREÇos

3.'t - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefêitura Municipalde São Bemardo - MA

3.2 - A Presente Atá têrá validado de '12 (dozq) mês€s, contados a pârti. dê sua publicâÉo no Jomal Oficial do Estâdo/MA.

3.3 - A Secretaria participantg desla Ata de Registro de Prêços é a SecÍetaria Municipal de AdministraÉo;

4. DO CONTRATO

4.'l - O preço a quanüdade € I €specificação dos sewiços ou produt6 registrados n6ta Ata encontranEe

indicados na tabela abaixo:

LorE [ - Krr ESCoLAR ÉDUcÂÇÃo INFANTIL

NR DISCRIMINAÇÀO MARCA UND

FABER CASTELL UND

QTD

UNIÍ

3,75

2

3

APoNÍADOR ESCOLAR SIMPLES sem deposito, lâminas em aço

tempeÍâdo, fabíic€do em plástico, cor6s sortides.

aORR CHA. brance, tlpo escolar, Íabácado êm boÍÍâcha natuEl,
Ínacia, tamaoho mÍnimo de 31x21x7mm,produto não tóxico. 1'
quâlidade -

MERCUR UND

3000

6000 3.24

CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, PEQIJENO. CAPA DURA

Cadeíno bíochura pequeno (1/4), capa du.á, 48 folhas, costuÍedas,

23 pautas por página, as linhâs dsvem ser coincidênles em ambas

as Íaces. EspêcmcsCi€sr - Dimonsõês: 144 mm dê lâBura X 203

mm de alluíâ- - Miolo: Pap6l ofÍs6l brânco, gramaturâ 56 gramas por

metío quadrado. - C€pâ 6 contra câpa sm papêláo 697 glml ? cot
lsa ? rêvostido com papêl oÍÍ-set 115 g/m'- Acabamonto com

costura Íeforç3da - Canlos confomo pâdrão dofâbrcante. - O miolo

náo deve ullraDassere caoa €m nenhum oonlo. D€vêÍáo constar as

TILIBRA UND 3000 13,00
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iníoÍmaçoes abaixo relacionadasr -48 íolhas - Formâto 14 cm X 20
cnr - NBR 15733:2012 - Nomê do fab.icantê .

CADERNO DE DESENHO cârtogrâia espiíalcapa vâriada e i€xivel,
íormato 275x200mm. 48folhas.

PEPPER

KOALA

SERELEPE

SFRELEPE

KOALA

L|NA coNFEcÇôEs

crs

MARCA

I\,IERCUR

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UNID

UNID

UNID

3000

3000

3000

6000

3000

3000

3000

oÍD

4000

8000

17,80

4,22

5,63

0,39

12,52

36,81

6,72

6

COLA BRANCA, coln no minimo 909 lavável, para uso escohr
composrÉo: resme dê PVA, prcduto âtóxico; píonto perâ uso, elto
teor de solidos, a êmtalagem (írâsco) d€vê sêÍ dê fontê sustentável
PET 100% reciclado, írasco rÉtângulâí, bico aplic€dor econômico
com boca de 1 mm, tempa com respiro. a vedâção de tempe deve
seÍ eficjenle gara evitar o vazem6nto do prclduto/evaporaÉo,
validade supeíioí a 36 m6s€s.

úPlS DE COR caixa com 12 cor6s Dimsnsô€s aproximâdas clo

6,9ínm dê diâmetroê 175mm dê comprimento. Mina cenlÍahz8da dô
4mín de diâmetro, lormato s€xtâvâdo, não esfarêlâ, resisiênt€ a
quebras, Corpo colorido € com lldelidade 6ntrê a cor do v€miz 6 a
cor da minâ, fticil do ãpontâr, Produzido com materiais totalm€nt€
atóxicos, proporcionando aponlam€nio coÍh íomâção d6 cavaco
continuo ê uniíorms. Maior íesistência a quêbra dã mina. lnscriÉo
no coÍpo do lápis contendo â marcâ do íâbdcãnte.

úPrS GRAFITE, grâilô inlêiro sextavado, com dimênsõês
apíoximadas de 6,9mm de diâmslro 6 compímentode 175mm. Minâ
d€ grâfite númêro 2, sm metênal carâmico, resislente, quê c,êsliza

facilÍnenle sobre o pap€|. Prcduzido com materiais totalmonte
atóxrcos e madeÍâ 100% reiorestada,proporcionando aponlâmento
com íormação dê cavaco contlnuo e uniforme. I\,|âior resislénciâ à
quebra da mrna. lnscriç€o ndelévol no corpo do lápis, contondo
nome e marcâ do fabicantg.

8 MASSA DE MODELAR peÉ ía26r modelagem e que po6s.t s€í
pintada com lintas acÍílacas. PVA € guâchê, estojo com 12 coí95 6
p€so míhimo dê í809, e bâs€ dê carboidrâtos de cêíeais. águâ,
clorêto de sódio, glútan, amme, consêNante, aditivos e pigmenlos,

massa com texlurâ supermaciâ, excêlenle consislánciâ, corÊs vivas
6 mrsciveis enlÍe si, qu€ náo esÍarale, produto atóxico, não manchâ
as mãos, pode ser rê€proveitado, indicada para cÍianças a pâatir dos

3 anos de idade. coíh valided€ mínima de 24 lnesss, com selo
compulesrio do INMETRO ô confoÍÍnidedê com no.ma ASTM D
4236- Número do lotê € vâlldad€ doverâo constãr nâ êmbalag€m.
Embâlagem com jen€la para Íacilltar a visualizaÉo das corgs,

Dêntro do êstojo as mâssâs d6vom êstar ênvoltâs êm filme ds PVC,

cêloÍanê ou poliolil€no.

MOCHILÂ ESCOLAR PÊRSONALIZAOA COM O LOGOÍIPO DO

MUNICIPIO -em níon 600 ,bolso Íronlâl com zippêr,bolso lateral
telado,alças acolcfioadas e ajuíâvêis.

9

ÍESOURA ESCOLAR, pontâs aÍ€dondadas, com láminê sm aço

anox, e cabo de pláslico íesistânt€, com diíí€nsóos minima 11cÍn 4
%'{A(LxP)i

LOIE III . KIT ESCOLAR FUNDAMENTAL I

N. DrscRtMrNAÇÁo

UNIT

3,75APONTADOR ESCOLAR SIMPLES sêm dêposito, lâmanas em aÇo FABER CASTELL

temperado, fabíicâdo em plástico, cores soddas.

2

3

BORRACHA, brancâ, tipo sscolar, fabricado em bonacha naturâ|,

macia, tamanho mínimo do 3lx2lx7mm,produto não tóxico, 1'
qualidade -

3,20

CADÊRNO DE CALIGRAFIA. % bmchura 40 folhes. Coníormê
ÀBNÍ NBR 152§ 2o2!.àõrân â .ie â.tioos êrÓlâms

UNID 4000 6.21

DOM - Sâo Birlr6o;§en, 30 d6 Sol de 2022 ISSN 27646463 I Ano XVI Ediçeo - N'524

UND
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Procosso:2
Folha

Apresêntação cêrtificação INMETRO ou ledo emilido por lâboratóío
espêcialÉado , conÍoÍm€ ABNÍ NBR 15236:202Gs€gurançe de
artigos escolarês.

Rubrica:

CADERNO UNIVERSIÍÁR|O ,êspirslado, 96 íolhas,pâutado ê
margeâdo írent6 ê veíso com capâ e cont€capâ dure,. Dim6nsôês

mÍnimas:200 mm de largurâ x 275 mm de altura.
Miolo: papel ofÍset, b.anco de 569/m'z .Capâ e contracapâ durasl
papeláo 75og/m: revesticlo em papel couchê 1159/mz com guaÍda

em offsôt com gaamafura mínimâ dê 759/m',

CANEÍAS ESFEROGRAFICA - AZUL, 6scrils mádie, ponta de

tungstênioi coípo soxlavado 6m plástico trânspâí€nte, com odfício
pâÉ r€spiro lâteÉl: carga rômovÍv€l não rosqueádâi tampa cônlca

ventilada e tampão supêrior dê prêssâo; protetor plástico entÍe cargá

e o corpo da canetâ; láínanho com tampe d6 âpmximedâm€nte
15cm; €mbalaggm com dado6 d€ id€ntificâção do produio e deta dê

validad6 dê no mínimo 2 ano6 a contar pêle deta da entr€gâ. (caixâ

com 50 unidades).

úPlS GRAFITE, grafite intêiro soxlavado, com dimênsõ€s

aprox medes de ô,gmm dê diâmelÍo e compÍimento de 175mm. Mina

ds grafite númeÍo 2, êm mateÍial cêrâmico, resistonte, qu6 desliza

facilmente sobrc o papê|. Píoduzrdo com matenais totalmonlê

atóxicos ê madêira í00% rêfoÍestâde.proporcionendo apontâmanto

com íormaÉo de cavaco contÍnuo e úniíoÍmê. MâioJ rêsistênciÊ à
quêbra dâ mina. lnscÍição inddével no coÍpo do lápi§, contêndo

nome e marca do fabricanlê.

MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA COM O LOGOTIPO DO

iTUNICIPIO -em nylon 600 ,bolso írontâl com zipper,bolso lalerel

lelado,alças acolcho6das e âiustáveis-

RÊGUA GRADUADA, polietil€no ê/ou acÍllico transpaBnto 30cÍn,

com apÍoxiít!âdamgntê 4mm dê 6§p€ssurâ;

TABUAOA ESCOLÁR- brochurra,câpa flexivel,coníêccionâda em

papel âtóxic!.

TILIBRA UNID

UND

UND

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

oro

4000

4000

8000

UNIT

3,75

4000 26,16

8000 3,20

6000 0,39

4000 36,81

4000 1,76

4000 0,57

5 crs

SERELEPE

coNFEccÃo

WÂLEU

BAHIA ARÍ GRAFICA

MARCA

FABER CASTELL

MERCUR

JANDAIA

cis

SERELEPE

6

8

I

LOIE IV - KIT ESCOLAR FUNDAMENTAL II

N" DISCRIMINAÇÃO

ÂPONÍADOR ESCOLÂR SIMPLES s€m depo§ito, laminas êm aço

l€mp€íado, íabricâdo €rn plástlco, corês soltdas.

BORRACHA, brancâ, Úpo ôscolâr, íabÍi.ádo êm bonaúe natÚrel'

;acia tâmanho mÍnimo de 31x2lx7mm,produto nào lôxico' l'
qualidâde -

CADERNo cRÀNoE CAPA DURA, 10 MATÉRAS, 200 FoLHAS ;

dimensões mínimasi 200 mm x 275 mm: Miolo: pâpêl ofiset'

branco,grâmaturâ aproímaclâ de 63grs; Capa 6 @íltracâpa 6m

oaoetao" co. no minimo 780g1/rÍf, reve§ümonlo em pâpêl co'h6
-o.rno 

"o. 
gruln"tura Oe fZOg.'. espitat' "ate 'evêslijo 

€m nylon

píeto ou branco 1,20 mm.

CANETAS ESFEROGRAFICA - MUL, €scntia mádia, ponta de

r nostênio: como sextavâdo em plástico lÉnspâÍents' coft o'ifício

má reso,ro taierat; cargã removlvol não rosquseda; tâmpâ cônice

ventrlâda ê tampão supeÍioÍ de pressãoi prol'6tor plástico €ntre cargá

â o como dâ canetai fâmanho com Empa dê ãpíoximâdaments

iscín, Áo"bg"- -, aedos dê idsntiÍcação do píoduto € date d€

vaúaoe oe no-mtnimo Z anos a contâr pelâ datâ da onlÍ€ge' (cáixâ

com 50 uÍlidades).

úPlS GRAFIÍE. qreft€ inteiro s€xtavâdo com dimensõ€s

3,20

56,02

3,24

5
UND 8000 0.3s

UND

UND

2

3

1

8000
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âproximêdâs dê 6,9mm de diâínetro e comprimenlo de 175mm. Mina
de qraíit€ número 2, em matêrial carâmico, íêsist€nte, que d€§liza
Íacitmente sobÍe o pâpêl. Pmduzido com materiâÉ totelmente
âtóxlcos e madeira 100% reflorestada,proporcionândo aponlamento
com íormação de câvâco conlÍnuo e unaíoÍme. Malor resistênciâ à
quBbra da mlna. lnscriçÉo indelévêl no corpo do lápis, cont€ndo
nome e marca do Íábíicante.

6

1

2

3

MocHrLA ESCoLAR pÉRSoNALtz DA coM o LocoÍrpo oo LINA coNFEcçÔEs
MUNICIPIO-em nylon 600,bolso íontâl com zipp€r,bol§o l8iêral

lelado,alçâs acolchoâdas e ajustáveis.

REGUA GRADUADA, poiietiisno €/ou acÍílico t_dnspârcnte 30cm,
com aproximadâment6 4mm do êspossurai

WALEU

UNO

UND

UND

UND

UND

IJND

UND

UND

UNO

UND

4000

OTD

1000

2000

1000

2000

2000

1000

1000

36,81

1,76

UNIÍ

LOTDE _V. KIT ESCOLAR EDUCAÇÀO DE JOVENS E ADULTOS

ITEM DISCRIMIINAÇÁO

APONIADOR ESCOLAR SIMPLES sêm dêposito, laminas êm âço

lempêÍado, íâbricedo êÍr pláslr@, corcs sortdas.

MARCÂ

FABÉR CASIELL

MÂRCUR

JANOAIA

crs

SERELEPE

L|NA coNFEcçôEs

WALEU

AORRACHA, branca, tipo escolâr, labticado eín boÍrâcha natrÍ€|.
mâcia, tamanho mÍnimo ds 31x21x7mm,prcduto nâo tóxico. 1'
qualidâde -

cAoERNo GRANDE oAPA DURÂ, 1o MAÍÉRIAS, 2m FoLltAS i

dimênsõês mínimss: 200 mm x 275 mm; Mlolo: papel offs€t,

brànco,grâmetura apotmada d6 639Ís; capa 6 contí:rcapa em

papeláo com no mlhimo 7809y'm1, rev€stjm€nto 6m papel cochê

brilho com gramaturs d612og/ma. Espirel:aram€ rêvêstido em níon
prslo ou branco 1,20 mm.

CÂNETAS ESFEROGRAFICA - AZUL. ôscntâ íÉdia, ponta do

tungstênio; coÍpo s6xtâvado om plástico lranspaÍontê, com o.ifíclo
parâ respiío lâteÍal; caÍge r6movível não rosquêeda; taúpâ ónica
vBntilada e teÍnpão supeíior d6 pressâo; prototor plástico 6ntê calga

ê o coípo dâ can6ta; trâmanho com tampâ de âpíoximâdámêntê

15cÍni embâlagem com dados de identilicâção do produlo e data do

vâlidade de no mlnimo 2 enoB a contar p€lâ dâls de êniregâ- (caixa

com 50 unidades).

úPlS GRAFITE, gralilê inteiÍo sêxtravado, com dim6nsô6s

apÍoximadas de 6,9mm d€ diâm6ro e compÍim€nto dê l75mm Mina

de graíte númeÍo 2, êm metêrial @ràmico, resi§ênt€, que d€slizâ

Íacilmente sobre o pâpê], Produzido com maiâúis totâlmentê

atóxicos e madeira lOO% Íeffoíêslâda.proporcionando epontaínsnto

com formação dê c€vaco contínuo s uniformê Meior resistância à

quebrâ da mina. lnscÍi9ão ind€lável no coípo do lápis, contêndo

nome e mâÍcâ do íãbncânle.

MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZAOA COM O LOGOTIPO DO

MUNlClPlGem nybn 6o0,bolso íÍontâl com ziÍPer,bolro lateral

tslado,âlças acolcàoãdss e aiu6táveis.

RÉGUA GRADUADA, poliêtileno €/ou acrílico fansparentê 30cm,

com aproximadâmânlo 4mm dê ospessuíâ;

3,75

320

56,02

3,20

0,39

36,81

1,76

5

7

CADASTRO DÉ RESERVA

erwsso:l)\L{!9.
Folha: P*3-
Rubrica:--Éá--

4000

1
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Proieto Pedâgógico - lnclusoteca - ISBN:

S784t9855$42-1. Acompenha livroâ €§p€ciais côm

cãracterss âmpliados, livro§ texfuÍizâdos, sonorcs, b.ail€,
livros tácnicos pâra âuxílio aos educâdorês, kil com

bnnquedos que trabalham a êstimuleÇâo € móvol
perconalizado Íabricâdo êm MDF

Proieto Pedagogico - Espaço Culturâl ltinôranle - ISBNI

978€S98558-55-4.Acompânhá 2040 livros vâriâdos, tendâ
pânlogíáílca de 18mls3, kit dê brinquedos pedâgógicos,

mesas e câdeiras, contáinerês dê materiâl plástico resistenlo

Nâs trilhas dos sonhos ê êncanto§ dê Lobalo _ Volum€ 1 -
lSgN:97&65{7101-1+9

Na6 tnlhas dos sonhos e êncanlos dê Lobêlo - Vdume 2 -
ISBN: S7&ô547101-1S

Nas tÍilhas dos sonhos ê encanlos dê Lobato - Vdume 3 -
ISBNr S7&65i710'11&3

Nas lÍilhas dos sonhos e êncântos ds Lobato - Volume 4 _

ISBN: 97&654710'1-17-0

Nas trilhas dos sonho§ ê encsntos de Lobalo - Volume 5 _

ISBN:97&6547101-1&7

Nâs lÍilhâs dos sonhos e onc€ntos de Lobato _ Livro do (â)

proÍessor (a) ' ANOS lNlClAlS (1'AO 5'ANO) ISBN:

97865-87101-46{

Nas trilhas dos soahos e sncántos de Lobâto ' Vdumê 6 _

ISBN: 97&65{710'l-93-4

Na6 Irilhâs dos sonhos e encanlo§ de Lobsto - Vdumê 7 -
lSBN: S7&65J7101-92-7

Nas tÍilhas dos sonhos € encantos clê Lobgto _ Vdoms 8 -
ISBN:97ffi547101-94-1

P
Folha:
Rubrica: tL

QTD

15

PAE EDITORA 25

PÀE EDIÍORA 30

PAEEDITORA 10

PÂE EDITORA 2

EDITORA DC 425

EDIÍORA DC 405

EOITORA DC 406

EDITORAOC 438

EDITORÁ DC 477

EDITORA DC 50

EOTTORA OC 458

EDITORA DC 575

EDITORA DC

\4

LoIê I- PROJETO PEOAGÔGICO

IÍEM EsPEclFrcaçÀo UND

KIT

MARCA

PAE EDITORÂ

VALOR UNIT

17.600,00

Y2

aIBLIOTECA LER E SONHAR - ISBN: 978-8$555&18$2.
acervo composto por 120 livros, Bâú êm MDF, Câminhas
ÊÍnpilhávêis ê Pufs atende as cÍêches e EducâÉo lnfantl

BtBLlorEcA MôVEL ptLAREs D EDUcAÇÃo -
978-8t9855865-3 - baseado nos 4 pilâres da êducaÉor o
apÍender, o fazer, o ser ê o cônviv€r. Acompanha 180livÍos,
Fântoches, Fantasias e Móyel em MDF, formulado para

atênder aos al!nos do lnÍâní|6 Fundamental

Projeto Podagógico - Brinquedol6ca - ISBN:

978-8S98558-54-7 Acompânha 45 livros vâíiados
acondicionâdos êm contâiner plá§ico de eltâ íêsiíência, kit
com brinqugdos educaüvoâ,play{round, loca 3x1 com

bolnhas. tap€tê sm EVA, cavalo pulârule, púffs infáveis.

KIT 18.590,00

17.300,00

17.147,00

57.375,00

168,33

168,33

í68,33

168,33

168.33

168,33

168,33

168,33

168,33

3

KIT

KIT5

KIT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

8

10

11

12

T3

14
,180

442
15 Nâs trilhas dos sonhos ê encantos d€ Lobâto _ Volumo I -

tsBN. q7Â.65-87101-gt8
UND EDITORA DC 168,33

3
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16 UND ÉDITORA DC 40 168,33

5. DA ENTREGA

5.1 - Os iten§ registrados deverão sêr execúados conforme temo de reÍerência do Edital de forma íacionada (se necessário) e coúorme

forem solicilados pelo setor competontê-

s.2 - O prazo máximo para enfega seíá diário conforme solicitiaÉo € pedido eíetuado pglo depaílamonlo ds compra§ da Prefeitura Municipal

6. oÁs oBR cÁçóEs DA âoNTRATADA

7. DÁs oBRIGÁÇÓES DA CONÍRÀÍANÍE

/ - 1 - Convocar a licitante vêncedora para â retirada da Ordem dê Fomecimênto dos it€ ns regislrados;

2.2 - Fomecer à ompresa a s€r @ntrâtada todas as informaçô€s e esclaÍecimentos quevenham a seÍ solicitados relativamontê ao obiêto destê

Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empÍesa nas @ndiçóes estabelocidas neste Edital;

7.4 - NoüÍicar por êscrito, à êmpresa contratada, todâ e quslquer inêgulaídadê cohstatâda durânte o rocêbimonto do objêto;

7-5 - Nenhum pagamento será eÍetuado à ompresa detentora do registío, enquãnto pêndente de liquidação e qualquer obrigaÉo' Essê fãto

náo sêíá geíador dê direito a reajustamsnto de preços ou a atualizaÉo monotáÍia;

Nâs inlhas dos sonhos e encántos dê Lobâto _ LivÍo do (a)
proÍessor (a) - ANOS FINAIS (6' AO 9" ANO)- ISBN:

978 8H479109-5

6.1 - Executar o Íornecimento deítro dos padrôes estabelecidos pela Preteitura Municipal, de a@rdo com as especjficãções do êdital,

rêsponsabilizandc,seporêventuaisprejuízosdêcorontesdodescumprimentodsscondiÉês€stabêlocidas.

6.2 - prestar os esclarecimentos que forem soiicitados pela P.efeitura Municipal, cujas reclamaÉ€s se obágam a aiandêí pronlamente. bem

como dar ciência mêdiatamênte € por ôscdto, de qualquer anormalidadê qu€ verificâr quando da gxêcuÉo dos atos dê sua responsabllidâde;

6.3 - PÍomover todos os meios necessáaos à garântia da plena operacionalidade do íomecimento, inclusive considerados os câsos dê gÍeve

ou pârâlisaÉo de qualquêr naturcza;

6.4 - A Íalta de quaisquer itens cuio fomecim€nto incumbe ao detentoí do p.eço registíado, nâo poderá s€í ãlegada como moüvo de foÍça

maior para o atraso, má execução ou inexàcuÉo dos serviços objêto destê edltal o não a eximirá das pênâlidad€s a quE ostá sujoita pêlo náo

cumprimênto dos prazos s dêmais condiçõês aqui estabelocidas:

6 5 _ Comunicar imediatamêntê a prefeiturâ Municipal qualquêr altêração oconida no êndeÍeçô, conta bancária € oubâsjulgadas nocêssárias

pa.a o recebimento de cone§pondência;

6.6 - Respeitar € fâzer cumprir a lôgislaçào de sêguÍança e AdministraÉo no trabêlho, provistas nas nomas regulâmêntadoras pertinêntêsl

6.7 - Fiscalizar o porfeito cumpÍimento do Íomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, ds ônus decoÍrente§ Talfiscalizâção daÍ-

se-â indep€ndêntemente da que sêrá êxêrcida por êsta Prefeituía;

6.g - lndenizaí terceiros e/ou à própria prefeituÍa em caso de ausência ou omissão de Ii§cálizâção d€ sua partê, pelos danos ou píeiuízos

causâdos por sua culpa ou dolo, dêvondo a contratada adotor todâs as medidas prcv€ntivas, com fêl obsêNância às exigênciâs das

autoridade§ competentês ê às disposlçóês lêgals vigentos;

6.9 - Fomêcêr os produtos, conforme estipulâdo neato êdital e de a@do clm a proposta ap'êsêntadâi

6.10 - O atraso na execuÉo cabeíá penalidâde e sanções previstas no item 12 da presente Atã'

de São Eemardo - MA.

{e{.'l'lr
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A. DO PAGAMENÍO

9. DO REAJUSTAMENTO OE PREçOS

g'1-ospíeçosregislradosmanter-se-ãoinalteradospeloperíododevigênciadapresenteAt,a,admitidaaÍ€visáonocasodedês€quilíbrioda
êquação econômico ftnanceira inicial oesú instrumenio a partir ae aetê;minâção municipal, cabendo-lh€ no máximo o rêpassê do pêrcêntual

deteíminado.

9'2_ospreçosrêgistradosquêsoílêrêmlêvisãonãopoderáoUltrapassarosprêçospraticadosnomôrcado,mantendo.seadiforênça
pio"r,t,rairprr"a" ã"tre o valór originalmlnb constante áa píoposta e aquele vigento no mercâdo à épocã do rêgistro;

g.3_casoopíeçoíegistradosejasupêrioràmádiadospr€çosdemêrcado,âProíoitura§olicitâráao'omecêdoÍ,mêdiânteco.rêspondáncia,
reduçâo do preço .egistrado. de ÍoÍma a adequá-la

9.4 - FÉcâssada a nsgociaçâo com o primêiro colocâdo a Profêitura poderá rêscindir€sta Ata ê @nvocar, nos t6rmos da l€gislaçáo vig€nto, ê

pelo pre@ da primeira, 
"" 

oe.ais e.pre"ãs *í-pr"ço" ,"gi"t."oo;, cabendo rescisão destâ ata de regisro de prêços e nova licitação om

câso de Íracasso na negociaÉo.

g.5 _ será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que íorem iguais ou inferiores à média daquêles apurados pela

Prefêitu.a.

10. DO CANCELAMENÍO DA ATA DE REGISÍRO DE PREçOS

'!0.1 - A presente Atâ do Rêgistro de P.eços podêrá ser cancslâda de plêno direiio' nas sêguintes situaçó€s;

1.a)ouandoofomecedoínãoGlmpir@masobíqaçóesconstantêsnoEditalenessaAtadeR€gistrodePreços;

2'b)ouandoofomêcedordercâusaarescisáoadministrativadaNotadeEmpenhodecorÍentsdesleRogiskodePreços'nashipóteses- pl;tas nos incisos I a Xll, XVll € Xvlll do art 78 da Lei 8 666/93;

3. c) em quaisquer hipóteses de exectlção total ou parcialda requBiÉo/pêdido dos produtos dêcoÍÍênte dests ÍegistÍo;

4. d) os preços regisüados 3e apresêntaíem superiores aos praticâdos no mercâdo:

5. e) por razóes de interesse público devidament€ dsmonstradas e justificadas;

6.0 descumpra. qualqu€í dos itens da cláusula ssxta ou sétima'

10.2_ocorÍsndocancelamentodoproçorggistrado,ofom€csdorsséinformadoporcoÍÍegpondância,aqualseéiuntadaaoproc€sso
administrâtivo dâ Presântê Atâ.

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

/ 7 - Fiscallzar a execuÉo dâs obrigaçô6 âssumidas pelo contratado.

8.1 - O pâgamênto será ofetuado até 30 dias após a êmissão da notia fiscal devidamento atestada pola Secrêtaria rêspon§ávêl:

8.2 - O Contratado/foínecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Íatu.a, descÍição do item fomecido, de acoído com o ê§pecificado no

Anêxo I e sua ProPosta dê Preço

g.3 - caso constalado alguma inegularidade nas notas fiscais êm fafuras, estias seráo devolvidas ao fom€cedor, pala as nêcêssá'ias

coneçóes, mm as informaçOes que riotivaram sua rei6iÉ0, sêndo o pagamonto rêâlizado após a r.âprÊsêntaçáo das nolas fiscais êm fatu*s'

8.4 - Nênhum pâgamento isenlaíá o FORNÉCEDOFyCONTRATADO das Suas responsabilidades e obÍigaçõe§' nem implicaÍá aceitação

dêfinitiva do fomecimsnto.

8.5 - O Contratante não efefuârá pagamonto de tÍfulo descontado, ou por meio de cobrançê êm banco' bêm como' os Que forêm nêgociados

v com tercêiros por intermédio da operação ds 'Íacloring':

g.6, As despesas bâncárias decorrentes de tÍansÍerência de valores parâ outras praças sorão de responsabilidades do Contratado'
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1. a) Por decurso de prazo de validade;

2. DOS PREÇOS

11..1 - Os preços aprêsentados na proposta dêvsm incluir todos os custos ê dosposa§, iais como: cuatos dirêto§ e indiÍêtos, tributos incidêntos,

taxâ de administraçáo, serviçps, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, IucÍo e outro§ necessáíos ao qlmprimento integral do objelo

dêstâ Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIOAOES

12.1 , O descumpÍrmento injustiÍicado das obrigâçôes assúmidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoantê o cãput e

§§ do a.l. 86 da Lei 8.666/93, incidentês sobre o vâloí da Nota dê Emp€nho, na ÍomÊ sêguintei

1. a) atraso até 05 (cinco) dias, multra dê 02% (dois por c€nto);

2. b) a partir do 6" (sexto) até o limite do 10. (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cênto), câraderizândo-se a inexeolÉo totãl da

obíigaÉo a paítir do '11' (décimo pÍimeiro) dia de atraso.

12.2 - Sêm prejuizo das sançó€s cominadas no art. 87, l. lll o lV, da L6i 8.666/93, pêlâ inoxêcúção total ou parcial do objeto adjudicâdo' o

MunicÍpio de Sã; Bernado, airavés da Secletaria Municipal de Administração poderá, garantida a p.évia e ampla defesâ, âplicer à contratada

multa de até 1O'/" (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

í2.3 - Se a adjudicátária recusar-se a rcúrar a nota de empenho injustiíicadamente ou se não apresgntar siluação regular no ato da Íêiturâ da

mesma, gâranttda pÍévia e amplá deÍesa, suiêitâr-seá as seguintês penalidades'

12.3.1. Multa de até '10% (dez por cento) sobre o valor âdjudicado;

.12.3.2. Suspensão temporária de paíicipaÍ de licitaçóês ê impêdimênto d€ conbâtâr com o MÚnicípio dê são Bomardo, por prazo ds até 02

(dois) anos, e.

12.3.3'Dêclâraçãodêinidonejdadeparalicit]aloUcontratarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipâl'

12.4 - A licitante, adjudicatária ou conlratada que deixar dê êntrsgar ou apresentâr documentaçáo falsa exigida para o cêítamê, ênseiar o

retaÍdamento da êxecução de sêu obieto, não mantivsr a proposta, falhar ou fi'audar na oxêolÉo do contrato' comportar §e de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscai, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitare conlraiar com o Município pelo prazo de âté cinco ânos e.

se íor o caso, o Àrunicipio de Sâo Bema.do solicitará o seu desc.edenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual periodo' sem

preiuizo da açáo penal corrêspondênte na formâ da lei;

12.S - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da faluÉ a que fizer ius, acrcscids de juros moratórios

de 1% (um poÍ cênto) ao mês. Caso a contratrada não tenha nênhum valor a rêcêber de§te órgão da Prefêitura Municipaldê Sáo BêmaÍdo. sar-

the-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, côntados de sua intimaÉo, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo não s€ndo

eíetuado o pagamlnto, seus dâdos seráo encaminhados ao óígão competontê para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo,

ainda a Prêfeiturâ proceder à cobrança iúdicialda multâ;

12-6 - A§ Ínujtas previstas nesta seç,ão náo êxamem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, p6Ídas ou paêjuízos quê seu ato punível

venha câusar ao Município de São Bêmârdo.

12.7 - Sê a Contratada não proceder ao aecolhimento da multa no pGzo de 05 (cinco) dias úteis, contados da inümação por paíte da Sectetaria

10.3 - No câso de sêr ignorado, incerto ou inâcessívêlo endoreço do fomêcodor, a comunicaçáo ô€rá fêita por publicação no JomalOfcial do

Éstado/MA, considerando-sê câncelado o preço .egistrâdo a padir da última publicaÉo.

10.4 - A solicitaÉo do fornecedor para câncelamento dos preços registrados podêrá não se. aceila pela Prefeilura, facultando-sê a osta neste

câso, á aplicação das penalidades previslas no Edital.

í0.5 - Hâvendo o cancelamênto do proço rêgistrado, c€ssârâo todas as aíüdades do Fomecedor, rolativas ao Íomecjmênto do itsm.

10-6 - Caso a Prefeitura náo se utilize da prerogativa de cancelar êsta Atã, a seu exdusÍvo critério, pod€É suspender a sua êxec!Éo eJou

sustaÍ o pagamênto das fâturas, ató quo o Fornecêdor cumpra integralmonte a condiÉo contratual inííingida.

1 0.7 - A Ata de Registro de Preços sêrá câncêlada automaticãmente na§ seguintss hipóteses:
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Municipal de Administraçáo, o resp€divo valor seÉ descontado dos céditos que esta possuir com a Secr€taria Municipal de AdminbtraÉo, e,

s€ estas náo Íor6m suficiêntss, o valor que sobojar ssrá sncâmiíhado para inscriçáo em Dívida Ativa € oxscuÉo p€la Procuradoria GgÍal do
MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicâr penalidade cabeÍá recuíso, no prazo ds 05 (cinco) dias út€is, a contar da ciência da intimaÉo, podêndo a

AdministraÉo íeconsiderâr sue decisão ou nêssê prazo encâminhá{a devidamente inÍormadâ pará a apÍsdaÉo e decisão supaíior, dêntro do
mesmo pruzo

13. DOS 
'L'C'ÍOS 

PE^rÁrS

13-1 - As infraçôes penais tipificâdas na Lei 8.666/93 seÍáo objeto de processo judicial da forma logalmente previstâ, sem prejuizo das demais
cominaçóes apliúveis.

14. DOS RECURSOS ORçAi/,ENTÁRiOS

'14.1 - As despêsas decorentes das conrataçõ€s oriundas da present€ Ata de Rêgist o d€ Preços, corêrão à conta do dotaÉo orçamentária

\_, do ano em curso, ou das demais quê possam vir a adeír a presente At€, às quais serâo elêncâdas êm momento opoftuno:

15. DÁs DrsPosrçóEs Fr rÁrs

15.1 - As partes Íicam, ainda, adstritas às sêguintes disposiçóês:

| - Íodas as altêrâçõês quê sê fiz€rêm necossáriâs serâo registadas por intermédio de lavratura de termo adiüvo a presente Atâ de Rggistro

do Preços.

ll - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise tá:nica, juridica e decisão supêíior o Editial ds Pregão Eletrônico ISRP no.0322022 o s€us

ânêros e as propostas das licrtantes dassifcâd46.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contralo decoíenle do pesente regisúo para qualquer operaçáo financeira, sem preúa e exprêss:l

âulorização da Paeíeitura.

16. DO FORO

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de S Ber

16-1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comárcâ de São Bemardo, Estado do Maranhão, como compêtente para dirimia quaisqueí

questôes oriundas do presente cont]'ato, lnclusiv€ os câsos oríissos, que não puderem sêr rêsolüdos pêla vla administÉtiva, r6nunciando a

quâlquêr outro, poí mais privilêgiado quê seja.

16.2 - o por estarem de acordo, as partes firmam a presônte Ata, em 03 (três) via§ dg igualteor e Íorma para um só efeito legal, ficando umâ

via arquivada da sedê dâ CONTRATANTE, na Íorma do Art. 60 dâ Lei 8.666/93.

sâo Bêmardo - l\4A. 23 de sêtêmbro de 2022

Prefeilura Municipal São Bernardo

Francisco das Chagas CaNalho

T DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ: 27.357.462/0001-17

Thiago do Rego lima

CPF n' 018.225.723-12
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