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PITEFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO Do MARANHÁO

PRAÇA BERNARIX) COELHO DE ALMEIDA N' 8ó2 - CENTRO _ SÀo BERNARDO/MA
CNPJ: 06.12s.189/0001-88

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N',04112022.
PREGÀO ELETRONICO SRP NO 052/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 202206Il22_ CPL CPL-SB/MA

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a partir dâ dâtâ de sua publicação no Diário Oficial da União ou
do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo prcscnte instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão. com sede

irdnrinr\trati\ír. na Prelcitura Municipal. localizada na Praça Bemardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob
o n' l)6.125.389/0001-81.|. representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS
( Al{\ ALHO. ponador da Cédula de ldentidade n" 572i48 e do CPF n" 182.609.183-15. RESOLVE. registrar

' r, .. !)\ dx cnrlrrcsa: 1 DO REGO LIMA EIRE LI. CNPJ: 27 .357 .46210001- l7 sediada na Rua Doutor Área
..,. ,l.,rr.r Súi). n" 8lq. casa B. Centro. Teresina - Piaui . por intermedio de seu representante legal Sr'(a)

Itll\(;() DO RECO LIMA. portado do CPF: 018.225.723-12, residente e domiciliado em Teresina/Pl nas
(lUitnlr(liLlc\ c\t lritdas nir \(çi() qualro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classiÍlcação por elas

al.:ançada p.,r'itcrnl. atcn,Jcndo as condições previstas no instrumento convocatório e âs constantes desta Ata de

Registro de Preços. suicilando-se as paftes às normas constantes da Lei n". 8.66ó193, Lei n". 10.520/2002.

Decrelo nn i0.02-l'l 9. [.ci Corrrplcrnentar n". 123/2006 e suas alterações. e em conÍbrmidade com as disposições

I sestrir:

1. DO ABJETO
l.l Registro de Preço para Í'uturo fomecimento de material de expediente. para atender as necessidades da

Prefeitura Municipal 6. 55o ggrnsvdo/MA.

l.l.l Esre instrumento não obriga aos ORGÀOS t ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades

estimadas. podendo ocorrer licitações especiÍicas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo

assegurada ao detentor do registro a preÍbrência de Íbrnecirnento. em igualdade de condições.

l.l A Ata de Regisrlo dr Preços. durante sua vigência. poderá ser utilizada por qualquer órgâo ou entidade da

Ailnrinisrlaçào inclusire aurarquias lêderais. estaduais ou municipais de órgâos públicos. estatais ou ainda de

IcgirIrr prriprio que nà(, lcnha panicipado do certame licitatôrio mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

' I Í).. (irgato\ e cntitluclcs que nâo participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de

'.- , -i. I,.-\.os. dc\cri-lo manit'estar seu interessejunto ao ôrgão gerenciador da Ata, para que este indique os

rlssr, rr t(rrner edorc\ r rcspectivos preços a serem praticados. obedecida a ordem de classificação.

l.j Caberá ao tbrnecctlor bencficiário da Ata de Registro de Preços. observadas as condições nela

estabclecidas. optar pcl accitaçào ou nào do Íbmecimento. independentemente dos quantitativos registrados em

Ata. ,1esr1c quc o tbrnecitrcnto nào prcjudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 As aquisiçôes ot| contratações adicionais. não poderão exceder. por órgão ou por entidade. a 50yo

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

quanthativo decomente das adesões à am de registro de preços não poderá exceder. na totalidade. ao dobÍo do

quantitativo de cada itcnt registrado na ata de registro dc preços para o órgão gerenciador e para os órgàos

paúicipantes, independenlemente do número de órgãos não panicipantes que. desde que devidamente

comprovada a \,antagenr e o cumprimento das exigências da legislação vigente

P(. llcrrârdr' ( oclho d( \lnrtidâ. n" 86.1. ( t tro.sào Bernârdo - ll \. ( gl': 65.550-000

3. D,' GE*ÊNCIÁ DÁ PRESENTE ÁTÁ'DE &EGISTRO
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PRI.]FEIl'T]RA MUNICIPAL I)E SÃO BERNARDO
F,STADO DO MARANHÃO

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

-i.l O gerenciamcnto deste instrumenlo caberá a Prefeitura Municipal de Sào Bernardo - MA

i.2 A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses. contados a parrir de sua publicaçâo no Jomal Oficial do
Estado/MA.

.1..1 A Secretaria panicipante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

4.1 O preço a quantidade e a especiÍicação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabcla abairo:

,-Ãrl t)t.ts( tt t(-,\( )

\.ru rt.lrt

lanllrnho
pulr.urüllc capa dura.
l40nrnrrl05nrnr corn -l84 U nid

il Ilt\

\lnrolitdl cirrirnbo azttl n'.03.
, Lspeeilicaçào; conl'eccionada em

cstoio plástico rigido. ntaterial
rlnrir lltju cspon-il absor\ertc

TII,IB RA

l

(,

\lTrr,lrrrlrrr pau quadro branco.
l:spccrlicrçào. conl depósito para 2

nrarcadores. itproxinradamcnte I5cm
x 6crrr x 5cnr (comp r larg x altura).

uadro branco ou ne

,, ,1:r ilc ticirlo dc alta rlu il()

aço inoxidável. a

Apontador cscolar para lapis.
Especilicaçâo: matcrial deverá ser de

n]elal. supor rcsistente. com furo
cônico. Íbrmato rctangular clássico.
quantidade de f'uros l. tamanho
pequeno, cor padrão do fabricante,
sem deposito. lárnina. deverá ser de

alusada ou

MARCA UND QTD
VLR
UN IT VLR TOTAL

500 R$ 53.2s
RS

26.625.00

Âi.lcnda pcurrncntc.
aproxirratlo: l -.i.9\2 lcnl.
cour\ irr

tamanho
capa em TILIBRA Llnid 500 R$ 40.,16

R$

20.230.00

AlÍinctc aço - embalagem com 50gr.
Especilicação: .32 mnr cabeça pinos
feitos de aço tcnrperado com Íio.
acabarnenlo niquclado. rc\istente a

ferrugem. perÍ'eitamente adequado
para colchas. conro os pinos possuem

uma ponta allada e veio fbrte.

ACC C xa 500 RS I 1.45
R$

5.725.00

.l

Alfinete colorido para mapa.
Especificação: cabeça redonda em
plástico. cores rariadas.
comprimento do corpo: l.scm. com
50 unidades. com cores
divelsilicadas.

ACC C a l\a ,i00 RS 10,13
RS

5.065.00

RAI)EX
R$

5.3 15,00

BRW Unid 500 R$ lr.t6 RS

5.580.00

cls Caixa 500 R$,1,1.79
RS

22.395,007

P(. ll(rÍrrdo ( oclho d( \lmeidâ, n'863, ('entro.S:lo Bêrnardo - IlA. CtlP:65.550-000
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pREFETTURA MUNrclpAL or sÃo senN,{nuo
Es]'ADO DO MARANHÂO

pRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N' 862 cENTR0 - sÃo sEnNen»ot[r4a
CN PJ: 06.125.389/0001-88

t0

t5

l6

rebitada. ajustada e aÍiada. conjunto
conr uniào rigida e sem folgas. a fim
de não maccrar ou mastigar a
madeira do lá is. Cx conr 2.1 und

Balõ!-s c late\ de bonacha natural
lanlxrrho 6.5 pacote conr 5ound.
d ir crsrs cores.

Balôcs c,'latex de borracha natural
trnunho 7.0 pacote com 50und,
,-iir e tit. cores
Ba[-rcs c later de bonacha natural
tanrarho 8.0 pacote com -50und.

diversas cores

Borracha bicolor i60x213.
EspeciÍicação: pane vermelha:
aplicável para qualquer graduaçâo de
grafite. E indicada para apagar
escrita de lápis e lapiseira. Parte azul:
mais abrasiva. exige uma alta
prccisão na sua Íàbricação para que

nào ra\.Jue o papel ou bonc ao inrés
de' apagar. E intlicada para apagar
esclitr de cancll e lápis de cor. caixa
corr -10 unidades
Borracha branca para apagar escrita e

tratifu. Especiticação: protegida por
ulrllr lcrnovircl - (borracha. cor:
brauea. cunposição: resinas

ternroplásticas e pigmentos. macia.
dirncnsào: .l212lrl lmm. variação:
+r-109b da dimensão. formato:
retangular. uso: apagar escrita a

sral'ir(. cara(tcrirtieas atlicionais:
atóxica e con cinta plástica.). Classe

b. Caixa com 18.

MERCUR C aira

RECORL) Caixa

250

250

8

Arquivo morlo em papelão.
Especificação: caixa arquivo morto
na cor azul. medindo 34 x 24 x
l3cm.

FRAMA 5 00Und RS 11,98
R$

s.990,00

9

Arquivo morto em plástico.
Especificação: caixa arquivo morto
em polionda. na cor azul. medindo
2-50x l30xl50mm.

POLIBIiAS n Itl d 2000 Rs r9,87
RS

39.740,00

SAO ROQUE Pct r000 RS t2.28
RS

12.280.00

SAO ROQUE Pct 1000 R$ 13.33
RS

13.330,00

SÀo RoQUE Pct 1000 R$ 19,88
RS

19.880,00

sÀo Roer.lE Pct t000 R$ 2 r.43
R$

2 1.430,00

RS 26,i8
R$

5.276,00

Balões cr'latex de borracha natural
tamanho 9.0 pacote com 50und,
diversas cores
Bateria pilha alcalinas 9r. indicadas
para aparelhos que precisam de alta

tl

l,l
rfonnace

ELCIN Unid )00

Rs 45.31
RS

I 1.327.50

RS
10.250,00

Rs 4 r.00

500 Rs 28.77
RS

14.385,00MERCT] R Pctt7
Borracha de apagar ponteira branca
para lápis $afite pacote c/100 Unid

Und l00L) R$ 2.76 RS-IANI)AIAl8 Caderno brochura 48 folhas capa

P(. BernâÍdo ( oelho dc Almeidâ. Í' 863, ( enlro.Sào Bernârdo - v.\, Cl-P: 65.550-000
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PREFEÍTT]RA MUNICIPAI, DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÁO

PRAÇÂ I'ERNARI)O CoELHo DE ALMEIDA N" 862 CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNP.I: 06.1 25.189/()001 -88

llcrircl iLrarrpcado l-l pequeno -

l40x:00mnl

Ca ira arqu lvo moÍo
I50\ ll0\-l50mnr c105 und

Caira corlespondencia em acrílico
tlrpl!

('alcrrladola holso 08 digitos pilha aa

,. ll( r .r,lr)ril clctlonica dc mesa
.irr';',. . 

1,q1111ç11.1. ll ditilo.. I baleria

i llr.r

Cancta esÍ'erogrática, na cor azul,

corpo irnico em plástico transparente

resistente se\tavado. com ponta com

esfera de tungstênio. escrita fina
o.8nrnr. carga e tampas conectadas

ao corpo por encaixe. com validade

mínima de 0l ano. em caixa com 50

unidades.

Caneta esferográÍica. na cor preta.

corpo único enr plástico transparente

resistente sextavado. com ponta com

esfera de tungstênio. escrita fina
0,8mm. carga e tampâs conectadas

ao corpo por encaixe. com validade

mínima de 0l ano. em caixa com 50

unidades.
têrográfica.

2.760.00

ll

tl

)1

l8

lCancta es na cor
rerrrrclha. coÍp() único em plástico

rlransn:rrcnte rcristenle sertalado.
(r)r1r l1(rtllir conr cslera de tungstenlo.

..trir,r Ilna 0.8mtn" carga e tampas

!ulrerLildas ao corpo por encaixe,

con ruliLlade nrinima de 0l ano. em

caixa com 50 unidades.

Caneta tl\a alunrinio conr suporte

pâra balcão. L-speciticaçâo: caneta

enr alunrinio lubolar. cont suporte

para [cpouso na veÍical, acabamento

em pintura eletrostática. conente de

50 cm e flxação tita adesiva duPla

tàce . tãcil a lica llo

COM PACÍOR

RS

8.310,00JAN DA IA
Cadclno de caligraÍla 40 folhas capa

llerircl errrnpea,Jo l4 pequeno -

I 50x2 lOmm
lg

RS

13.680,00Und 1000 RS 4.56JANDAIA20
Caderno de desenho,l0 folhas capa

dura I 4 pequeno - 200x l40mm

3000 RS 9.48
RS

28.,140,00
UndJANDA IAl Caderno universitario 96 folhas capa

flexivel

Rs t4,72
RS

44. t60,00L-lnd i000JAN DAIA)) Caderno espiral universitario l0
materias - 160 l'olhas

RS 65.44
R$

32.720.00
I\ 500FRAM A

RS 1s7.87
RS

t5.787,00Lln id 100WAI-EU

RS

L98 t .00
100 Rs 19.81tlndBl{w

R§
5.394,00

RS 5i.94KT-N K

RS

4s.880.001000 RS,15.88CaixaCOMPA('TOR

RS

45.880,001000CaixaCOMPACTOR

RS

I 1..170,00
150 RS 1s.88Caixa

RS 36.97IRoNTF-

RS200 RS 7,53llstoj ol-Eo&t-EoCaneta hidrocor c,/12 cores tam.3l

30

l,(. Brrnrrdo ( oelho de.\lmeidà. n'863. (ltntro.sto B€Ínârdo - yA, CEP: 65 550-000

Und 3ooo I Rs 2.771

I

unio lroo

I

I

*ar.rrl

I

1,,,.i,,,
R$

3.697,00
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pRE!'ErruRA MUNtctpAl, DE sÃo BERNARDo
T-STADO DO MARA\H,{O

PI{,{( A IIl-ITNARI)O CoELHO DI] ALMEIDA N" 862 _ CENTRO SÃO BERNARDOi MA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

I)c ueno

Cafiolina conrurn. Especificação:
nraterial celulose ve.getal. gramatura

l50gnnl. cores sortidas,
característica comum, comprimento
660mm. largura 500mm. tipo
escolar. Pacote com 100 Unid

l5 Cd-r com cnvelope.700 mb. 80 min

Pct r00 RS 121,23

1.506.00

t6

t§ niquclado. ret.n"2'0. Dspecificaçào
caixa conr 100 unidades.

-l -l
('ola hlstiro l0 !rramas branca

( lips |1ra papeis em aço niquelado,
r!'1.n"-l 0. Especiticaçâo: caixa com
50 unitlatles.
r 'i1'. lr111;1 |ilniis. cnr açr, -
'lr ',1(r. rel.lr I (). l.spccillcaçào:

lir\l (r)r) 100 unidades.

BIGNARDI

ELGIN

KOAI,A

( ltP. ;,;11x PlrPcir. cnt aç,r -

('ola branca cscolat com 90g.

irloric.r. ctn bnsc pva. Flspcci

1J

ticaçào
lavárcl. cmbalagcnr conl 90g. com
I'ico chsador - ralidade ntínitna de

'rl rn, .iii\ilc Il unidades

KOAI,A

( ola l.r'unca liquida attirica de 5009.
F.\pecillcuçào: cm embalagem ,' tubo
de 5009 a base tic água c pva. possul

acabanrcDto transparente c flexivel,
cola l00o/o lavável. tubo com bico
contra entupinrento e vazamento.

caracteristicas adicionais atrixica,
bico a licador. ti o li uido

RS

3.298.00
Ustoj o l 00 R$ 16.,19

r00 RS 8t.18
R$

8.1 I E.00
Pct

( rpa prrra encadcrnação em prc.
220mnr x 330mm. pacote com 100

unids- cores variadas.

fchnetoll

Pt.ASTYI-lt'wE

hidrocor c'l.l cores tam.
( irand.

RS

t2.123,00l4

t000 RS 3. t8
R$

3. t80.00Un id

R$

5.290,00
RS 5.29

Rs 5.tl R$

5.230.00

AC('

Caixa t000AC('

RS 6.51
RS

6.530.00
AC( Caixa 1000

R$

6.070.00I

I

Caixa r000 RS 6.07AC('
Fctips pa.a papeir.

I niquelrrlo. rel.n"3 0.

icaixa cont 50 unidades

em aço -

EspcciÍrcaçào:l9

RS 6.42
R$

6.420.00
ACC 000Ca ixa

RS E.{ I
RS

8.410,00
('aixaAC('

Clips para papéis. em aço niquelado.
ret.n'.I 0. Especificaçào: carxa com
50 unidade.
Clips para papeis. em aço niquelado.
rel.n'6 0. Especiticaçào: caixa com
50 unidades

.11

RS 8.20I 000
RS

8.200,00AC(' Caira
Clips para papeis. em aço niquelado.

rcl.n'8 0. Espccilicaçào: caira cont.tl
25 unidades

R§

2.830,00
Unid 1000 R$ 2.8iI-EO& t. ÍrO

RS 40.4600C a xa

45

P('. llcrflârdí, ( oelho de Âlm(ida. Í'863, CcnIÍo,Sâo BêrnâÍdo - MA, CUP: 65'550-000
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PREFEITURA MUNICIPAI, DE SAO BERNÀRDO
ESTADO DO l'tARANHÀO

"r{ 
\\ \ tir..R\.\RDO COELHO DE ALMEIDA N'8ó2 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.1 25.J89/0001-88

l6

50

56

Cola branca liquida atóxica de lkg.
Especiticaçào: em embalagem / tubo
dc I kg a base dc água e pra. possui

acabarnento transparente e tlexivel.
cola l00oo lavável. tubo conr bico
conlra entupimento c vazamento-
caracteristicas adicionais atóxica.
bico a licador. ri u ido

( ola insranrànea { supcrcula).
[:spccilicação: composição
cianoaclilato. Cor incolor. aplicação

K()Âl.A Unid

t-'oRl Ftx

000 RS 29.88
RS

29.880.00

lPlásli('o l0 sramas
( olir iropor. conrposição polivinil
.r(rtirr() L.speciÍicaçào: pva. cor

.i, , irrco[rr'. aplicaçâo isopor.
cilrilclrnsticas adicional lavárcl. não

to\rcir lr o li Lriclo cnrbal nr 90

Cola quente bastão fino
7.5mnrri0cnr especilicaçào: para

aplicaçôes diversas, ideal para

colagenr anesanal de madeira,
papelâo. papel. eva. etc. Conteúdo:
tk
Cola qucnte bastào grossa ll,2mm x
30cm. Especificação: para aplicâções

divcrsas. ideal para colagem
anesanal de madeira, papelão. papel.
er,a. etc. Conteúdo: lk

Colchete nn 07 c/72 unidades

(lolchclc n" l-i c'72 unidadcs

Jcoulo. rnetal. lidro. cortiça e

Ctlrrcliro enr cancla Tntl - cx
c l]urr.l
Corrctiro liquido. Especiticação:
lirrnrrrla à base d água. apresentaçào

lrir\c{) conr volume de lSml-
indica,.lo pata: çorrcção enr textos

inrprcssos. fàx. Í'otocópias e

rnanlrscritos. caractcrisl icas:

cobenura uniforme. secagern rápida.

correçào precisa. ideal para uso

pessoal e profissional. caracteristicas
adicionais. lavável. não resseca. não

ECOt-ti ttEAI- Caixa 200 R$ 38.06

1(i\icil. senr odor de vrlidade

Caixa 500 Rs r7,30
R$

8.650.00
KOAI,A4T

Cola colorida 25 gr cada cx c/4
unidades

Caixa 500 R$ 19.10
RS

9.550.00
KOAt_A48

Cola colorida com glitter 25 gr cada

cx ci6 unidades

RS 31.14
R$

I 5.570,00
Pct 500.19

Cola em bastão 2lg. pacote com 12

unidades.

Unid 500
RS

9.100,00TIKBOND

KoAt,A

Rs 5.84
RS

2.920,00
500Unid

RS I 12.8r
R§

I t.281,00lBIl. Pcl I 1X)

Pct t00 RS r 15.23
RS

l 1.523,00
It]EL53

RS

3.657,00
Caixa i00 RS 12.r9ACC5,1

100 RS 36.28
R$

10.884,00AC]C Cai \a55

100 R$ 125.45
R§

25.090,00MAS Tt]RPRIN Caixa

57

t'( . lleroârdo ( orlh(, dt \lmeidâ. r'Íi6J. ( tntro.Sáo B€rnardo - \1,\. CfP: 65.550-000
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PRI'FEITURA NTUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
T]STADO DO MARANHÃO

I'I{ \( \ I]I,.It\,'\RDO ('oELHo I)I.] ALMEIDA N'8ó2 _ CENTRO SÃO BERI\"ARDO/MA
CNP.I: 06.125.389/0001-88

rnininro dc ll (doze) meses
(conÍêrido a partir do ato da entrega).
Com ll unidades na caixa.

l:spiral. lanranho 09 nrm. pacote 50

lirlhas pct ci 100 unidades

Espiral. tamanho )7 mm, pacote 100

63

6l

ô:
Iô lha\ cl c I00 unidades
l(Diriri. latnilnho l5 mm. pacote

r e -l-5 unidatlcslr,lll{)llti\
l.\rilctc liuninl estreita (9 mm). caixa

e ll uniiladcs.

ti5tiletr' pláslico largo. Especificação:
rctrátil de plástico. corte confofiável,
qucbra-lânrinas integrado. lamina de

lSmm cores sonidas. Câi\a com l2
unid
Extrator dc grampo. em aço

inoxidável. tipo espátula. no tamanho

aproxinrado de 145 mm de

colll rinrento \ l7 mm de la ra

Giz cera l2 cores- caixa contendo l2
pacotes em cores diferentes de giz de

ccra. Íirrmato cilindrico. padrão
gr-osso. conl superficie lisa e

rrr,il,rr,re- isenla de defeitos e

,r(.r{,|lrirça)c\. conl'eccionado com
, rclil\ c pignento5 atóxicos e

pig.lrcntaçào homogênea. 0 produto

lrJcve ser nracio. e possuir alto poder
de cobcÍura. São obrigatorias as

corc\: nr(lo. lmarelo. rermelho. dois

lons dc azul. dois tons de verde e
mârrom.

K()^1.^ Caixa 100 R$ 64.80

00 R$ 26. r.1
RS

7.842,00
5E

I:nrclopc brlnco tanranho ollc i0
I l]rll9 cr c 100 unidadcs

SCR.I I\ Caixa

SC'RITY Caixa i00 RS 80.75
RS

)Á rr5 Í'tÍ)59
Envelope branco tamânho a-4 22x32
cx ci 100 unidades

I

C a \a {x) R§ 7r.00
R§

2 r .300.00
Envelope branco tamanho medio
20x28 cx c/100 unidades

60

2-50 Rs 84.84
RS

I1.210.00

SC RITY

SCRITY Caixa61
lrnvclopc pardo. cor ouro. medindo
ll\ll c\ c I00 unidadcs

RS 55,80
RS

r3.950,00SCRITY Caixa 1506) Flnvelope pardo. cor ouro. medindo
16x22 cx c/100 unidades

Caixa 100 RS l,19-52
RS

1.1.952.00
Iinvelope pardo. cor ouro. medindo
I I x.l I cx c'l 00 unidades

SCRI IY

Pct t00 RS t9,t0
RS

r.9r0,00COPY ART

Pcr 100 R$ -s4.90
RS

5.490.00
COPY ART

RS 56.05
R$

5.605,00
COPY ÀRT I'ct t00

RS

3.324.00
Caixa t00 R$ 1t.24LEoAR IL-

RS

ll.716.00RS 58.58LtTOARTE C iI \a 00óri

Rs 1..{0
RS

700,00
t.lnd 500I]RU'69

RS

4.240,00
tlnd 2000 R$ 2.12ADI]LBRAS70

transparcnteFita adesiva
l2mmxi0m.

RS

56.500.00
Und 1000 RS 28.25ADTJLBRASFita crepe kraft .l8x50cm7l

RS

8.550,00
Und t000 R$ 8.55I- ll)l-PLA1)

coreSF ita lisa l5mmxiomt (

variadas)

RS

12.960.00

l'(. tlcrnârdo ( oclho de \lmcidà. n'E6J, ( eÍtro.Sào Eernârdo - \l{, CEP: 65.550-000

I

l

I

I

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
E§TADO DO MARANHAO

PIt\( \ I]I.-Ri\.{RDo CoELHO I)E ALMEIDA N'IIó2_CENTRO SÁO BERNARDO/MA
( NP.,: 06. I 25.389/0001-88

JOCAR OF-FICE Und ..100 RS 21.1|
R$

8.484,00

Granrpeador l3cm metal 26i6 paÍa
até l0 Íblhas

/l

16

(i|rrrrlrcrdor Ilcnr metal )6'6 para
ilc l0 li)lhas

Lápi. dc cor ll cores grandc c'12

I apir eic cor l2 cores pequeno cil2 st:Rt:t t,Pl Und

lrl

ttl Grampo trilho metal - cx c/50 pares MASTI]RPRIN

l\l

r,rDr\ t\rljlo Je gralltc n" l. em

rrl,.hila. corpo cilindrico. com

enrolttirio do glallte inteit'iço. sent

tl5 enre ndas. mcdindo 7mflr l75mm.
com n]alca do tàbricante impressa.

em cai\a corrr 0l grosa. Cx cil44
unidades

Ii6

9l t- iv ro llrotocolo de correspondencia
00 li)lhas - l-18\202nrm

9t)

C, I

Lo()l usa quadro branco moldura de

alLrnrin io 60t "10 cnt
I orr:ir clradro branco moldura de

,r lrrrttrrr ro 90r ll0 cm

N,larca rc\lo. r'Iaterial em plástico.
p{,|td tttacia. cllanfraJa nà()

recarregável. cores fluorescentes.
variadas. Embalagern com 12

unidadc§

lc)c) R$ 27.i5
RS

5.470.00
tlnd

R$ 18.5 r

RS
'7 .702,00JOCAR oI. F IC'8, 100lJndCranrpeador licnr metal 2616 para

ate f5 folhas
R$

28. t58,00l 00 RS I40.79JOCAR ( ) l: I: l('E Und77
Grampcador profissional 29cm metal
2it 8'10'16 para até 100 folhas

RS 128.76
RS

r9.314.00
15078

Grampeador pistola 106/618 corpo
metal

L

UndJOCAR OFF'ICE

RS

5.870,00
Caira I 000 Rs 5.87ACCGrampo 26/6 - cx c/1000 und

cobreado
19

Caixa 500 R$ 13,02
R$

6.5 10,00
ACClJ0

Grampo industrial 23 l.l - cx c'1000
und

200 R$ 41. t3
RS

8.226.00
ACC Caixa8l

Grampo pistola rocama 106/6 - cx

c/5000 und

R$ i5.05
RS

10.515,00
Caixa i00

R$

21.450.00
Und 3000 RS 7.I5SEREt,EPI

RS 5.62
R§

16.860,00

R$

41.210.00
Rs 82.42500SEREI,I]PI] Caixa

RS 71.15
RS

35.57s,00
500SllRLt-LPl, C I xa

Lápis preto. cnvernizado. mateÍial da

carga gratite. n" 2b. apontado. caixa

com 144 unidades.
R$

2.330,00Caixa 200 RS I 1.65Liga n'l 8 anarela tina c/200und MT,RCLJR8'.7

RS

18.330,00t- nd r 000 Rs 18,i3Livro ala l00lls, na cor prelo TII-II}RA

R$
15.640,00

RS 15.6489 Livro ata 50fls. na cor preto

Rs 172.38
RS

34.476,00PctTII-II]RA
tblhas - ct c 05 und
Livro ponto 04 assinatuÍas c/100

R$
r 1.810,00500 RS 13.62U ni.lI II,II] R A

RS

10.859,00
t00 RS t08.59UndSTALO

RS 199.45
RS

r9.945.00Und t00STALo

RS 33.1|200CaixaBl{\\

R§LJ nd 100 RS 12.05KOA t,A95 ande. C1l2Massa de modelar

9"i

PC. llernardo ( oelho de .\lm€idà, n'86f,' ( eítro.Sâo B€rnardo - U^' CEP: 65 S50-000

ó4

Rreílct t/

JOCAR OI'FICE

I

I

1

Í-

1000

I

TlLTBRA l una llooo

roo 
I

RSI
6.661.00

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADo DO MARANHÃO

PRÂ('A rlt.RNARrx) coELHo DCRâr:T.:liLi,;,3Íã;§.nt*u - sÃo BERNARDo/MA

2.,110.00

Nlrr::r tlc rtodelar
cotcs ()0 lr

pequena. C'11

9l

93

l0l

106

l

I Hl

Molha dcdos. Especiticação:
unredecedor de dedos conr glicerina

ara rnanuseio de

RADEX

l0l

is. ll

Papel cartão. losco. c120 folhas

Papel auto-adesivo para recado, tipo
post it (note cole). medindo
76rrrn'r\76mm. em bloco com 100

lirlhas cittla. .'tn cores variadas

Paltl cirrnurça a.l. 25 Íolhas cores

I \ortidir\. I lonrm\f97mnr
['lpel eu|bono (azulipreto). t-ormato

.r l. e lr)Í) tirlhas. l2x2jcm

I Í))
I)irpcl cxúào a.1. pacote c,150 folhas
ll0cr

('ores lrliadas

( l0 unidrdes -10\-18cnr

l'irpel l0tor:ralico c150unid

rar.lt'ito )

I)apel nlanteiga 7.5 metros larg
l0cnt

Prpel c. \. A li.o lcores di\er\a§)

P1!!!-
I'irpcl .. \'. Â ondulado. Pacotcs c'10
Lrrridadcs

lli

tatttattlro

|?

i'rrpel tratlc'ira escolar (folha

Papel seda 100 tblhas. :l8x60cm N.PRIN T

RS

3.275.00
tlnd 500 Rs 6.55KoALA

RS

2.'7 45.00Unid 500 RS 5..19

Folha t000 R$ 2,87
RS

2.870,00REPORIPapcl -10. branco ó6x96cm

RS

432.549.00
Caixa ll00 R$ 332.73g9

Papel a-l 500 t'olhas. ret'erencia
75g/nt2. branco 2l0mmx297mm.
contendo l0 resmas por caixa.

R$
289.920,00Caixa 600 RS 483.20REPORIt00

Papel oticio 500 folhas. relêrencta
7-5g'n12. branco 2l6mmx330mm.
contendo l0 resmas r calxa.

RS 52.80
RS

26.400.00
ResmaTII,IBRAl0r Papel almaço com pauta. Resma

c/200lblhas

RS r0.,10
R§

2.600.00
BI 150M

RS 27.10
R$

8. t30.00Pct -.i00OFF PAPIJR

RS

t2.406.00Cx 200 Rs 61.03C'IS

RS

8.352.00
00 RS 41.76CxOFT PAPT]R

RS .15.10
RS

9.020,00C\ 100OFF PAPTJR

RS

r7.856.00Pct 100 RS 89.28CPP107
Papel cclotàne. []speciÍicação: pct

com 50 lblhas. cores variadas.
RS

7.590.00
l 00 RS i7.95PctI 0lt

Papel couchê branco a4. com 50

lolhas 2 lOnrrrrx295

RS 35,8 r
RS

7 .t62,00Pcl 200N.PRINlPapel crepom cores sortidas pacote

c/20 unidades
t09

R$ 58.5 r
R§

11.702,00Pct 200I]VA BRASIL
(coresPapel e. V. A atoalhado

diversa). Pacote c/ l0 unidades

RS 53.94
R§

10.788,00Pcl 200IBEt,Papel e. V. A corn glitcr. Pacotes c,'5

unidades 40x60cm

RS 58, l6
RS

I t.632,00100I]VA BRASILPapel e. V. A estampado (diversos)lll
RS

7.306,00Pct 100 Rs 36,51EVA BRASIL

RS

9.5 t 6.00PclEVA I]RASIL

R$

9.516.00PctMAS I'ERI'RIN'I

R§
2.880.00

Rti I .44Fo lha 2000O['I] PAI'ER

RS

2.376.00100 RS I 1.88R()loSPP

RS

8.044.00
Rs 40.22ll8

t'(. llerrârdo ('otlho dc \lmcida. " 86J' (enlro,Sào BcÍnsrdo - NlÀ' ('ut': 65 550-000

REPORI'

-5 00

I

I

I cPP

llo lt;

I

Unid

:oo ] ns +r.ss 
I

I

I

:oo I ns +z.st 
I

I

] t., loo
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PREFEITI.]RA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
I]STADO DO MARANHÀO

pRA( .\ lrER\ÂRl)o coEt-Ho DE ALMEIDA N'8ó2 CEN'I RO - SÀO BERNARDO/MÀ
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

P.r|'L,l r-r. hrtnco. Pac()le c 5{'r I

..r.... 'IMASTERPRINT I P.r 100 Rs 40.35

100

150

RS

8.070.00

ll0 l'r\l,r r/ lontbo cslreio t,RAM A Und 500

FRAMA Unda az lonrbo ltrso

Paiila c claslico lTrnm pct c'lound

l;-r;
nl

Il

n9

rl

lrclt'

Pasla catálogo com 50 folhas.

envrlope extra grosso 0.20
145\il5mm.especificação: abenura
lonrbo para inclusão de envelopes
plásticos. capacidade total para

apror. 150 cnrelopes. parafusos
rnctiilicos protcu,idos. Dirnensões da

ilil\til I ll r -li0 mm. etrt courvin

Pt-^SCON}' Pcl

OPP

l)il\lir c(rrn cirrrllcta tunlc pct c l0
lirrrnrrto llTrl(X)mnr
Pasta granpo trilho tamanho: a4

nraterial: polipropileno
transparência: transparent(- cor verde

prendedor: grampo trilho com
prcsilha plástica dintensões;
230x3l0xl6mm peso: 81,5g

material atóxico e 100% reciclável.
Pasta plastica corn grampo trilho
cores sortidas. Medidas 340x255mm

Pasta polionda arquivo morto,
nrcdicla ( nrn'r ) 400x 1,10x260
( conlllri

lcspc\:\r.r

nrento. r largura x altura).
ra: I nrm. cores diversas.

l'ir\r.r rc!i\lrJ.Lrt az ('l'ici{r canàu

.()nl cipessuril clc 2mm. lirrrado com

;r.rpe l rr,rnolueiclo 759 plastiÍicado.
I rl'..1. r.!. (i,llr t.rrnanho apr.rpriadu

Unid

tlnd 500CPP

] Pat'it (\P ço
Mccarr irmo

dc identiticação.
niquelado tipo

orlitçào. vrsor e conl rcs50l'

Rs 16.71
RS

t8.355,00

-§ 00 RS 17.00
R$

t8.500.00
R$

9.3s6,00
Rs 4ó.78

R$ 43.55
RS

8.7 t0.00PI,ASCONY Pct 2 00t2l Pasta c elastico tina pct c/lound

RS

ri.600,00Und r000 RS ti.60Dl Pasta c,elastico 55mm PI,ASCONY

t00t) R§ 5.51
R$

5.510.00
PLASCONY Un id)

Pasta c/elastico
fornrakr otlcio
245x3l5xf0nrnr

poliprupileno
medindo

R$

t5.162,00
Pct 200 R$ 75,8 r

Pasta cartào duplex Íbrmato
335mrnx230n1m pacote c,'20

APP

RÍi .i3.69

R.$ 58.66
RS

l r .712.00

RS

3.015.00
Rs 6.03

PP I'

NPP

Pct

00

100

Und

500 R§ 5.89
R$

2.945,00OPP t.lndD0

R$ 17.76
RS

8.880,00
PclDA(]llr Pasta plastica em l íonnato a-4

sortido. Pacote com l0 unidades

RS 25.56
RS

12.780.00

I

00PctPasta plastica em I formato oficio
sortido. Pacote com l0 unidades

r3l

Rs 20.46

RS

10.525.00
RS 21.05

c\

l'(. RrÍrr.rr(lo ( oelho dc.\lneidà. n" li6J. Cenlro.Sàrr 8erÍârdo - §lA. ( Íll':65 550-000

(

1,,,1
-rl

s.0sl.s0 
|

I

LPP

[8

126
I

il
I

I

APP

500

I

I

R$l
to.23o.oo 

J

500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARA\HÃO

PR,AÇA BERNARDOCOELHO DE ALMEIDA N"862_CENTRO SÃO BERNARDO/MA
CN P.l: 06. I 25.389/000 l -tl8

I plurtierr.. Merlidas: i-15rntn dor:r.r

l({)nrtn Lor': Ir'(l() t3nlanho: ofrcio

D6

Bli

r l,'

r.1l

l-e"-

Pasta :iurÍonada plastica a4 c./31

divisorias
Pasta suspensa kralr l70g haste

metal ideal para organizar papcis e

docurlrcntos Íeita em cartão kraft
hastes plásticas 6 posições para

visor e etiqueta dimensões: i6l x
240cm - cx 25 um
Pasta suspensa marmorizada-
Especificação: para uso em

arquivarnento com medidas de

apro\inladamente 36 cm de

comprimento e 2i.5 cm de largura

em papel caúão 240gy'mi. com visoÍ
e etiqueta. grampo plástico e haste

plástica removilel. de boa qualidade

durahilidade c resistência.

l'r!lir \ilnt()nlda plastica a4 cil2
di',isrrlius

I'I-ASCoNY Und

PI,ASCoNY tind

CPP tlnd

DPP (l nd

OPP

I 000

1000

139 i Pasta suspensa plastr llcada

leno. com eláslico icnt
il lran\pilrcnle enl plirstico

rylifr\ryi
l)ir\ta lransnârente. em Plástico

RS

I 1.880,00

RS

r9.856,00

l..ll

t.tl

ll..l

llr)

20

1olltas

Perllmdor dc papel c,2 tirros para 30

folhas
Pertlradot dc papel ci2 f'uros para 60
fblhas

Pincel escolar
c,t | 2 und

no l0 redondo pct

R$

18.801,00

Pinccl cscolal
c lltnd

n' l2 redondo pct

escolar n" l.l redondo pct

c\cirlar n' I redondo pct

e\c()llr n" .l rcdondo Pct

l5(r

I l5l

Pinccl
t lltttrd
l'ir rt r I

. llrrr .l

['inccl
c lfund

NPI'

NPP I)ct

i00 R$; 18.17
RS

14.451,00
R$

t6.246.00
I (X) R$ 8 t.23

t000 RS ó.07

RS

4.680,00

R§

6.070.00
APP Llnd

t lnd I 000 R§ I I.88API'

t lnd t000 R§ ll.0 I
R$

12.0 t0,00I, PP

RS 39.56
RS

19.780.00

Rs 99.28

500MASTT]RPRIN Llnd

FPP Llnd 100

100 RS 188.01FPP

RS

2.232,00
l'ct 200 R§ I I.I6ELG INt45 Pilha alcalina aa'pacote com 02und

200 RS 24,.10
RS

4.880,00
I)ctELC IN

RS 53.52
RS

26.-160,00
500JOCAR OT FICE Cx

Pincel atôrnico. material plástico.
tipo ponta feltro. tipo carga

recarregável. cor tinta preto, azul e

vermelho. Cx c/12 unidades

l4'7

RS

5. ll 5,00r00 Rs 5r.r5PctI .13

R$

5. | 15.00
I00 RS 5t.15I)ctOPP

t00 R§i 61.98
R$

6. i98.00l)c1OPP

R§ 38.81
RS

3.881,00
R$

4.12?.00t00 RS,t4.22

l'( . BrÍn:lrdo ( orlho dc \lmcidâ. r' lió3. ( rntÍo.sâo Bernàrdo - ll \, ( UP: 65.550-000

R$ 4.{o i ,....H I

I

R$ 4,68

]p{rlrl)r,rnrlor
(l. conr elástico 5cnl

['crlirr.rdot'rlc

Und

I

I

146 Pilha alcalirl aaar pacote coln 0lund

P(r i r00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
E,STADO DO \4 ARAN HÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'8ó2 - CENTRO SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folht
Rubrh.:

Pinccl cscolar n" ó rerJondo pct 
] Pcl 100- RS.17.83

RS
,1.783,00t5l

l-ir

156

t5l

iír.l

I ()l

c llun tl
N I'P

DPP
l)rncel nralcador para quadÍo branco.
'.'..lI..t I !'nr c,t11ucho. ponta redonda
.r. I I tuitlarlcs.
l)irrec I rralcadol perl,]laIentc para

cd drLl. com 0f pontas. nas cores

Qrurllr, [Trarco escolar medindo
I r)l)\ I l(rent
Rcabir\leccd()r para marcador
pcrmancrte. azul. Caixa com l2
unidarles.

rqta ()u \ermelha. Cr c ll unidader

Pistola pala cola quente grande JOCAR OII,ICI]

Pistola para cola quente media t ind 2oo 
I

Rs 30.98

Pistola para cola quente pequena

Porta lapis clips'lembrete
liestireno cristal diversas cores

l6l Quadlo branco
l(X)cnr \ 7í)cn'l

escolar ntedindo

Quadlo branco
l00crrr\ ll0cnl.

escolar nredindo

Reabo\1eced()r para

166 pcnnanelte. Preto
unidar.lcs.

Ca ixa
nrarcador
com l2

Reabastecedor para marcador

167 permanerte. vermelho. Caixa com l2

Rdgua comunt. cnt acrilico cristal.
tanlanlro:0 cm de contpltmento x

I69 1.5 cr! de largura r 0.i crn de

e\nc\\rrr.r. çr,rn -lrrduaçào precisa.

Pircr)re c l0 únidadcs
lccirlo. crn tnt. divcrsas core5. rolo.
coür ill rr orinrldarncnte 50 nrctrrts

cabo em polipropileno.
rnuttinrico. lâmina em aço

rnotrrllrr cl. cottt nla li cnr

J asouril
lirflrlllo

RS

24.594.00
100Cx Rs 8 t.98

RS

27.020.00
RS 5.r.0.1Cr 500

RS

7 .492.00
t ind 200

RS

6.196,00
R§

4.724,00
200JOCAR OTJI ICI] UndI 5lt

R$

2.85ó,00
100 Rs 28.56t)L.l- L( ) Und

R§ 32.34
R$

8.085,00
250WALF,I.] Und160

Prancheta dc poliesterino grampo

metalico. ollcio cores sortidas.
14.4x23x0.3cm

R$
3.232,50

Lind 250 R$ 12.93WALEUPrancheta em eucatex com prendedor
de metirl. lanrirnho a

l6l
RS

t5.803,00soUZ^

RS 521,55
R§

() ,§§ ílí)

100

100

Und

UndSoUZÂ

R$

19.240.00
Lind i00 RS 792.40

Rs 76.10
RS

7.6 t 0,00Cr t00

SOUZA

DRR

RS

7.7ó8,00Cx r00I) RR

RS

7.609.00
I

I)RR

R§ 65.44I-EO&LEO

Régua comum. em acrilico cristal,
tamanho i0 cm de comprimento r
3.5 crrr de laruura x 0.3 cm de

espe\\ura. COm graduaçao PrecIra.
Pacote c/?5 unidades

168

79RS 66.

Rs 232.0 r

R§
46.402,00

r_Eo&t.Eo Pct 100

MAKI-, 200Ro lo

R§ r0.981000UndJOC]AR OI]FICE
RS

t0.980.00

170

P( . llrrnâÍdr' ( otlho dt \l eidâ. r" li6J. ( €ntro.Sâo Bernârdo - ll"\, ('f P: 65'550-t100

TPP

RS i7.46 
I

I rocan orrrce

RS 23.62 l

I rso 
I

1

R$ r58.03 
|

I

I

RS 77.68

Cr 100 Rs ?6.0q I

1., l,oo

unidades.

Rsl
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5. DA Ei\TREGA

5.1 os itcns registrados deverão ser executados conÍbrnte termo de referência do Edital de Íbrma fracionada

(se necessário) e contbrnlc torem solicitados pelo setor compelente'

5.2 O prazo nráximo para enrrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de

compras da Prefeitura Municipal de Sào Bernardo - MA

6. | - O fornecimcnto deve ser dentro dos padrões estabelecidos Pela PÍefeitura Municipal, de acordo com as

especiticações do edital. responsabilizand;-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento dâs

condiÇôes cstabelecidas.

6.2 prestar os esclarecimentos que Íbrem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a

atender prontamente, bem como àar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificaÍ

quando da crccLrçiio dos atos de sua responsâbilidadel

ó.i ProrDoler. t()dos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento. inclusive

,. n(i.lcrad()s os citsos dc greve ou paralisaçào de qualquer natureza;
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RS 12.91I 000Lind
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6.4 A làlta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço Íegistrado, não poderá ser

alcgada como nlotivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecuçâo dos serviços objeto deste edital e

nào ir crinrir.d das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui

!'slabelccidas:

, ,'rrrrrrricrrr inlc(liatanlente a Preleitura Municipal qualquer alteraçâo ocorrida no endereço, conta bancária

,,r,, . lLrl.rir(lil\ rrccessiirias para o recebimento de conespondência;

6.ó llespeitar c lizcr.cumprir a legislação de segurança e Administração no rabalho, previstas nas normas

regularnentadoras peíinentes:

6.7 liscalizar o perlêito cumprimento do tbrnecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus

decorrcntes. Ial Iiscalizaçâo dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura:

6.8 lndenizar terceiros erou à púpria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,

pelos danos ou prejuízos .uutàdoi po, sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas

preventivas. com fiei observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 F'ornecer os produtos. contbrme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

ó.10 - o atraso na execução caberá penalidade e sanções preYistas no item l2 da presente Ata.

7.1 Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordent de Fomecimento dos itens registradosl

12 Fornccer ii cnlprcsa a ser contràtada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados

' 'I.rti\.rruntc ao obieto deste Edital:

. I rrrrr,r rru,..:anrctrto à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

l.+ Notificar por escrito. â empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebitncnto do ob-icio:

7.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de |iquidação e

qualquer obrigaçaoi. Esse fato não será gerador àe direito a reajustamento de preços ou a atualização monelária;

7.ó - Nào haverá. sob hipótese alguma. pagamento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado'

8.1 - o pagamento será efetuado até l0 dias após a emissâo da notâ fiscal deYidamente atestada pela secretaria

responsável;

8.2 - O Conrrarado/tbrnecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido' de

acordo cont o especilicado no Anexo Ie sua proposta de preço'

ll.3 caso cunstatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor.

r.,rJ ir5 necessiiliils corrcçÓes. com as informações que motivaram sua rejeição' sendo o pagamento realizado

rr rl\rc\cltlitÇal() (las notas Ílscais em faturas.

P( . llrÍnardL ( oelh0 de ,tlmeidâ, n" tl63, (lenlro,SÃo BrrnâÍdo - UÂ' ( l:P: 65'550_000
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8.,1 Ncnhüm paganre|to isenlará o F ORN F.CEDOR/CONI.RA IA DO das suas respon sabilidades e obrigações.

nenr implicará aceitaçiro dettnitiva do lbrnecitnento.

ll.-i O Conrralante nào etêtuará pagamento de titulo descontado. ou por meio de cobrança em banco, bem

rr{)rr(}- os que lb|ertt ncgociados com terceiros por intermedio da operação de "factoring";

,. (lç\l'lçrir\ irancárias decorrentes de transt'erência de valores pâra outras praças serão de responsabilidades
, . ( ,,,, itti!(l(,

9. DO IIEÁ,II;S

9.1 gs preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perrodo de vigência da presente Ata, admitida a

rcvisão no caso cle desequilibrio da equaçào econômico tinanceira inicial deste insh'umento a partir de

determinaçâo rnunicipal. cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2, Os preços registrados que soÍierem revisão não poderâo ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendo-se a diferinça percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente

no mercado à época do registro;

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

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

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

termos da legislaçào uig.nt".. pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo

rescisâo desrá ata tle registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação

9.5 Scrá çon\idcrado compatíveis conr os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à

nr.Jr.r (l,rqtrçlc.,tlrttritih'r pela Prelàitur a.

|lr I ,\ prc.jcnlc Atil de Registro dc Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) euando o lbrnecedor nào cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) euantlo o lbrnecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho deconente deste Registro de

Pieçàs, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll. XVII e XVlll do an 78 da Lei 8 666/93:

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisiçào/pedido dos produtos decorÍente deste

registro:

d) os prcços registrados se apresentarem superiores aos pralicados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

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

10.2 - ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a qual

st'rá junlada ao processo administratiYo da presente Ata.

l'( . l|( rÍnrdo ( orlhl, dc .\lmcidâ. D'!i6J. Ccolro.S:io Bêrnardo - \lÀ' CDP: ó5 550-000
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10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o cndereço do fornecedor' a comunicação será feita por

publicação no Jornal o"ficial do Estado/MA. considerando-se cancelado o preço registÍado a partir da última

publicaçâo.

l(1.4 À solicitirçlio do ltrrnecedor para cancelamento dos preços registmdos poderá não ser aceita pela

I)r'cleitura. lilcuilxnd()-5c a esta neste caso. a aplicação das penalidades previstas no Edital'

1,.: lllrL-ndo ,.r cancelamento do preço registrado. cessarão todas as arividades do Fomecedor, relativas ao

'-. ;i irto JLr itirn.

to.(r (irso it l,rcl(,itura não se utilizc da prerrogativa de cancelar esta Ata. a seu exclusivo critério. poderá

suspenrJer a sua c\ecução elou sustar o prgu,anà das Íàturas, ate que o Fornecedor cumpra integralmente a

condiçào contralual inliingida.

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

a) Por decurso de Prazo de validade:

I I .l Os preços apÍcsentados na proposm devem incluir todos os custos e despesas' tais como: custos diretos e

indiretos. tributos incidentes, taxa de ádministração. serviços, encargos sociais. tÍabalhistas, seguros, fietes, luffo

e oütros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços'

l2.l.odescunlprimentoinjustificadodasobrigaçõesassumidas.nostermosdesteedital,sujeitaàcontrâtadâa
mulras. c(nrsoante o caput e §§ ao on. to da L;i'g.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na

fin na seguinte:

., r ar|ir{r .rtÚ ()5 (cinco) dias. multa de 02% (dois por cento);

l,) .L pu[tir clo (, (sc\lo) até o limite do I0' (decimo) dia' multa deO4% (quatÍo por cento)' caracterizândo-se a

rnexetuçiio total tla obrigação a parlir do I l" (décimo primeiro) dia de atraso'

l2.2Senrpre.iuizodassançõescominadasnoarl8T'llllelV'daLei8666/93'pelainexecuçâototalou
orr.iut ao,rbierrr adjudicado. o vr"i.lfi" a. sào Bernardo. alravés da Secretaria Municipal de Administraçào

'p.o.ri. sr*r,io" a preriu . urpru'ã"iJsa. ufti.ui a conrru,uaa multa de ate l0co (dez por cento) sobre o ralor

adjudicado:

l2'3SeaadjurJicatáriarecusar-searetiraranotadeempenhoinjustificadamenteousenãoapresentarsituação
regular no ato da têitura da mesma. farán,ürpreriu " 

urnpla defesâ, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3. I . Multa de até I 096 (dez poÍ cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2.SuspensãotemporáriadeparticipardelicitaçõeseimpedimentodecontratarcomoMunicipiodeSão
Bemardo. por prazo de até 02 (dois) anos, e,

I 2.3.3. Declaração de in idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal '

l2.4Alicilantc.atliudicatáriaoucontratadaquedeixarde.eltregaÍouaoresentaÍdocumentaçãofalsaexigida
fara o ccrtarle- cnsqlirr o retardamenü Ou t*"t'çao a" seu objeto' não mantiver a proposta' falhar ou fiâudar na

t,rtirr àrd{,(oelhode.\lmeid{,n"863,(lenlro.SioB€rn'rdo-MA'CEP:65'550-000
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execução do contrato. componar se de modo inidôneo ou cometer Íiaude fiscal. garantida previa e ampla defesa.

ficará impedida de licitar e conrmtar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município

de Sào Bemardo solicirará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual perÍodo,

sem prejuízo da açâo penal correspondente na forma da lei;

ll.j ,\ rnultit e\cntual ente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus.

.icrcscrJa Jc iur\,! Il()talôria)5 de l90 (unt por cento) ao nlês. caso a contratada não tenha nenhum valor a receber

!l!src,!r3io di I,r.lcitura Municipal de.Sào Bernardo. ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) d-ias uteis'

,,r",r,,. d. srrir inlintaçào. para etttuar o pagamento da multa. após esse prazo, não sendo. efetuado o

. , r r(! \r|\ tiuclos sc,rào encaminhados ao órgào competente para que seja inscrita na divida ativa do

,ror r( r\r(). porl.n0o. iiitldaa Pref'eitura proceder à cobrança .iudicial da rnulta;

ll.6 ,.\s nrulrts prc\ istas nesta seçào nào eximem a arJjudicatária da reparação dos eventuais danos. perdas ou

preiuízos que scu ato punivel venha causar ao Municipio de São Bemardo'

12.7 Se a ( onrrnÍrda nào proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

intimaçào por partc da secretana Munrcipal de Administraçào, o respectivo valor será descontado dos créditos

qr. 
"rio 

pirrr'i,. conr a secretaria Municipal de Administração, e, se esres não forem suficientes. o valor que

sibejar será encanrinhado para inscriçâo em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municipio;

l2.8Doatoqueaplicarpenalidarlecaberárecurso,noprazode05(cinco)diasúteis.acontardaciêrrciada
intimaçâo.podendo.aAdministraçàoreconsiderarsuâdecisãoounesseprazoencaminhá.ladevidamente
informada para a apreciação e decisão superior. dentro do mesmo prazo'

|3.l.AsinfraçõespenaistipificadasnaLei8.666/93Serãoobjetodeprocessojudicialdaformalegalmente
prevista. scm prejuizo das demais cominações aplicáveis'

\. tltslçsus dccttn entes das contralações oriundas da presente Ata de Registro de Preços' correrão.à con-ta

, ,' ,,. ., ' ,r'r,r,r!'!Ían iil do ano enl curso. ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata' irs quais serão

, r,- nai!riir\ trrr lll()lllcltlo OpOr[UnO

l5.l As panes Ílcarn. ainda, adstritas às seguintes disposições:

I-.IodasasalteraçõesqueSetizeremnecessâriasserãoregistradasporintermédiodelavraturadetermoaditivo
a presenle Ala de Registro de Preços'

Il-Vinculan-seaestaAtaparatlnsdeanálisetécnica,jurídicaedecisãosuperioroEditaldePregãoEletrônico
SRP n'.04112021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas'

lll - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presenrc registro para quâlquer operação financeira'

sem previa e erpressa autorização da Prefeitura'

11

Rubíica:-i-

t4.

t 5. D.4S btSPo.rtÇoES f INAIS

t6
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16.l - As paúes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como

co[]pelente pa|a dir-inrir quaisqueÍ questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não

puil,.'rcrr s,.'r' rcsolvirios pela via administrativa. renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

1r. : 0 I()t cslircnt dc acordo. as paíes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um
. r,, rr.rr1. li.lr(lo urna via arquir,ada da sede da CONTRATANTE. na forma do An. 60 da Lei 8.666/93.

São B - MA. 02 de dezembro d€ 2022

T]NI At, E SIAO B NARDO/I\I,{PREFEII'I
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