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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPr: 06.125.389/o(xr1-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2022O6U22CPL- PMSB lNIA
CoNTRÂTO No 2022120'15001 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Ne 041/2022
PREGÃO ELETRONICOI N9 O52/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÀO BERNARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: T DO REGO LIMA EIRELI.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com
sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida nq 863 - Centro
- São Bernardo/MA, inscrito no CNPI sob o nq.06.125.389/0001-88, neste ato, representado pelo Secretário
SR, FRANCISCo DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade ne 572348 e do CPF nq

182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuiçôes legais
que lhe confere poderes para celebrar com a empresar T DO REGO LIMA EIRELI, CNPI: 27.357.462 /0001-17
sediada na Rua Doutor Área Leão (Zona Sul), no 849, casa B, Centro, Teresina - Piauí , por intermédio de seu
representante legal Sra(a) THIAG0 D0 REGO LIMA, portado do CPF: 01,8.225.723-12, doravante denominada
CoNTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PE 052 /2022, e

PROCESSO ADMINISTRATM Ne 2022061 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 04L /2022 que se regerá
pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base Iegal o PROCESSO ADMINISTRATM
Ne 2022061- CPL-PMSB, tendo por Registro de Preço para futura fomecimento de material de expediente, para

atendçr as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bemardo,MA.

lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da

Contratada e ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 incisos XI de vinculação ao edital de
licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor pela aquisição contratual é de R$ 1.505.626,75 (Um milhão quinhêntos e cinco mil seiscentos e ünte e
sei reais e setenta e cinco centavos) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza

que incidam sobre o objeto do contrato.

II'ENS DESCRIÇÃO M ÀRCA L]ND VLR TINIT VLR T'OTAL

I

Agenda permanente capa dura.
tamanho l40mmx205mm com
384 paginas.

TILIBRA Unid 250 R$ 53,25 RS r3.3 r 2.50

l
Agenda permanente, tamanho
aproximado: 13,9ú1cm, capa em
courvin-

TII,IBRA Unid 250 R$ 40,,16 R$ 10.1r5.00

Alfinete aço - embalagem com
50gr. Especificação: 32 mm ca-
beça pinos feitos de aço tempera-
do com fio, acabamento niquela-
do, resistente à femrgem, perfei-
tamente adequado para colchas,
como os pinos possuem uma

ACC Caixa 250 R$ I 1.,15 R$ 2.862.50

QTD



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PI: O6.125.389/Oql1-88

ponta afiada e veio forte.

4

Alfinete colorido para mapa.
lJspccificação: cabeça redonda
em plástiÇo, cores variadas, com-
primento do corpo: l,5cm, com
50 unidades. com cores diversifi-
cadas.

Caixa 250 RS 10,r3 R$ 2.532.50

Almofada carimbo azul n'.03.
Especifi cação: confeccionada em
estojo plástico ígido, material
almofada esponja absorvente
revestida de tecido de alta dura-

ção.

RADEX Un id 250 Rs 10,63 R$ 2.657.50

6 BRW Unid 2s0 R$ Il.r6 RS 2.790.00

Apagador para quadro branco.
Especificação: com depósito para
I marcadores, aproximadamenle
I 5cm x 6cm x 5cm (comp x Iarg
x altura), quadro branco ou negro.

Caixa 250 R$ 44.79 R$ 1t.t97.507

Apontador escolar para lapis.
Especificação: material deverá
ser de metal, supor resistente,
com furo cônico. formato retan-
gular clássico, quartidade d€

furos I, tamanho pequeno, cor
padrâo do fabricante. sem deposi-
to, lâmina, deverá ser de aço
inoxidável, aparafusada ou rebi-
tada, ajustada e afiada, conjunto
com uniào rígida e sem folgas, a

fim de não macerar ou mastigar a

madeira do lápis. Cx Çom 24 und

CIS

FRAMA t lnd 250 R$ I 1,98 RS 2.995.008

Arquivo morto cm papelão. Es-
pecificação: caixa arquivo morto
na cor azul, medindo 34 x 24 x
I3cm.

Unid 1000 R$ 19,87 R$ t9.870.009

Arquivo morto em plástico, Es-
pecificação: caixa arquivo morto
em polionda, na cor azul, medin-
do 250 x 130 x 350mm.

POLIBRAS

SAO ROQUE Pct 500 R$ 12,28 R$ 6. 110.00IO

Balões c/latex de borracha natural
tamanho 6.5 pacote com 50und,
diversas cores.

500 R$ 13,31 R$ 6.665.00SÃO ROQUE Pctll
Balões c/latex de bonacha natural
tamanho 7.0 pacote Çom 50und,
diversas cores

SÁO ROQUE Pct 500 RS 19,88 RS 9.940,00I]
Balôes c/latex de bonacha natural
tamanho 8.0 pacote com 50und,
diversas cores

SÃo RoQUE Pct 500 R$ 21,.13 RS 10.71-s.00t3
Balóes c/latex de bonacha natural
tamanho 9.0 pacote com 50und,
diversas cores

Procesro: ). ) r l. (

Folha: t Ltl \

Rubricr: ü
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6.125.389/0001-88

t,1

Bateria./pilha alcalinas 9v, indica-
das para aparelhos que precisam
de alta

Unid 100 R$ 26,38 R$ 2.638,00ELGIN
e

t5

Borracha bicolor 360x213. Espe-
Çificação: parte vermelha: aplicá-
vel para qualquer graduação de
grafite. E indicada para apagar
escrita de lápis e lapiseira. Parte
azul: mais abrasiv4 exige uma
alta precisão na sua fabricação
para que não rasgue o papel ou
bone ao invés de apagar. E indi-
cada para apagar escrita de caneta
e lápis de cor, caixa com 40 uni-
dades

MERCUR R$ 1s,31 R$ 5.663.75

RECORD Caixa 125 R$ 41,00 R$ s.125,00l6

Borracha branca para apagar
escrita e grafite. Especificação:
protegida por capa removivel -
(borrach4 cor: branca, composi-

ção: resinas termoplásticas e

pigmentos, macia, dimensão:
42x2lxl lmm, vaÍiaçào:. +/ -l0qo
da dimensão, formato: retangulaÍ,
uso: apag escrita a grafite, ca-
racterísticas adicionais: atóxica e

com Çinta plástica.). Classe b.
Caixa com 18.

N{ERCUR Pct R$ 28,77 R$ 7.192,s0l7
Borracha de apagar ponteira
branca para lápis grafite pacote

c/100 Unid

JANDAIA Und 500 R$ 2,76 R$ 1.380.00l8
Cademo brochura 48 folhas capa
flexivel grampeado l/4 pequeno -
140x200mm

l9
Caderno de caligrafia 40 folhas
capa flexivel grampeado 1/4
pequeno - l50x2lOmm

JANDAIA Und r 500 R$ 2,77 R$ 4. r5s.00

20
Cademo de desenho 40 folhas
capa dura 114 pequeno

200x140mm
JANDAIA Und 1500 R$ 4,56 R$ 6.840.00

JANDAIA Und r 500 R$ 9,48 R$ t4.220.0021
Cademo universitario 96 folhas
capa flexivel

Und 1500 RS t4,72 RS 22.080.0022
Cademo espiral universitario 10

materias - 160 folhas
JANDAIA

23
Caixa arquivo morto
250x130ú50mm pt c/05 und

FR,{MA Pt 250 R$ 65,44 R$ r6.360.00

24
Caixa correspondencia em acríli-
co t pla

WALEU Unid 50 R$ 157,87 R$ 7.893.50

50 RS 19.8125
Calculadora bolso 08 digitos
pilha aa

BRW Und. R$ 990.50

KENK Unid 50 R$ 53,94 R$ 2.697,0026
Calçuladora eletronica de mesa
simples pequena, 12 digitos, a

bateria ou pilha

Caixa t2s

250
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27

Caneta esferográfica, na cor azul,
corpo único em plástico transpa-
rente resistente sextavado, com
ponta com esfera de tungstênio,
esçrita fina 0,8mm, carga e tam-
pas conectadas ao corpo por
encaixe, com validade minima de
0l ano- em caixa com 50 unida-
des.

COMPACTOR Caixa 500 R$ 45,88 R$ 22.940.00

Caixa28

Caneta esferográfic4 na çor pre-
t4 coÍpo único em plástico trans-
parente resistente sextavado, com
ponla com esfera de tungstênio,
escrita fina 0,8mm, carga e tam-
pas conectadas ao corpo por
encaixe, com validade mínima de
0l ano, em caixa com 50 unida-
des.

COMPACTOR 500 R$ 45,88 R$ 22.940.00

l9

Caneta esferográfica, na cor ver-
melha, corpo único em plástico
transparente resistente sextavado.
com ponla com esfera de tungstê-
nio, escrita fina 0.8mm, carga e

tampas conectadas ao corpo por
encaixe, com validade mínima de

01 ano. em caixa com 50 unida-
des.

COMPACTOR Caixa r25 R$ 45.88 R$ 5.735.00

l0 tROr'-TE Unid 50 R$ 36,97

Caneta fixa aluminio com suporte
para balcâo. EspeÇificação: Çanç-
ta em aluminio tubolar. com
suporte para repouso na vertical,
acabamento em pintura eletrostá-
tica, corente de 50 cm e fixação
fita adesiva dupla face, fácil apli
cação.

R$ 1.848.50

t1
Caneta hidrocor c/12 cores tam
Pequeno.

LEO&LEO Estojo 100 R$ 7,53 R$ 753.00

l2 Caneta hidrocor c/24 cores tam
Grande.

LEO&LEO Estojo r00 RS 16,49 R$ 1.649.00

Capa para encademação em pvc,
220mm x 330mm, pacote com
100 unids, cores variadas.

PI -ASryI,INE Pct 50 R$ 8 t.18 R$ 1.059.00

1.1 Pct 50 R$ 121,23

Cartolina comum. Especifi cação:
material celulose vegetal, grama-
tura l50g/m2, cores sortidas,
caracteristica comum, compri-
me nto 660mm, largura 500mm,
tipo escolar. Pacote com 100

Unid

I]IGNARDI R$ 6.061.50

i5 ELGIN Unid 500
Cd-r com envelope, 700 mb, 80
mlt)

R$ 3,18 Rs 1.s90.00

36
Clips para papeis em aço nique-
lado, ref.n'3/O. Especificaçâo:
caixa com 50 unidades.

ACC Caixa 500 R$ 5,29 RS 2.645,00

37
Clips para papéis, em aço - nique-
lado, ref.n'l/0. Especificação:

ACC Caixa s00 R$ 5,23 R$ 2.615.00
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caixa Çom 100 unidades.

Caixa 500 R$ 6,5338

Clips para papéis, em aço - nique-
lado, ref.n"2/0. Especificação:
caixa com 100 unidades.

ACC RS 3.265.00

39
Clips para papéis, em aço - nique-
lado. ref.no3/O. Especificação:
caixa com 50 unidades.

ACC Caixa 500 R$ 6,07 R$ 3.035,00

40
Clips para papéis, em aço nique-
lado, ref.no4lO. Especificação:
caixa com 50 unidade.

ACC Caixa 500 R$ 6,42 R$ 3.210,00

4t
Clips para papéis, em aço nique-
lado, ref.n'6/0. Especificação:
caixa com 50 unidades

ACC Caixa 500 R$ 8,11 R$ 4.205.00

12
Clips para papéis, em aço nique-
lado. ref.n'8/0. Especificação:
caixa com 25 unidades

ACC Caixa 500 R$ 8,20 R$ 1.r00.00

,13 Cola bastão l0 gramas branca LEO&LEC) Unid 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00

.1,1 KOALA Caixa 250 R$ 40.46

Cola branca escolar com 90g,
atoxica, em base pva. Especifica-

ção: lavável, embalagem com
90g, com bico dosador - validade
mínima de 0l ano.caixa c/12
unidades

R$ 10. n5.00

KOALA Unid 100,15

Cola branca liquida atóxica de

500g. Especificação; em embala-
gem / tubo de 5009 a base de

água e pva. possui acabamento
transparente e flexivel, cola 1007o

lavável. tubo com bico contra
entupimento e vavamento, carac-
terísticas adicionais atóxica, bico
aplicador, tipo liquido.

R$ 14,73 R$ 1.473.00

,16

Cola branca liquida atôxica de

ikg. Especificação: em embala-
gem / tubo de I kg a base de água

e pva, possui acabamento trans-
parente e flexível, cola 100%
lavável. tubo com bico contra
entupimento e Yazamento, caraÇ-
terísticas adicionais atóxiÇa. bico
aplicador. tipo liquido.

KOALA Lnid 500 R$ 29.88 R$ t4.940,00

47
Cola colorida 25 gr cada cx c/4
unidades

KOALA Caixa R$ 17,30 RS 4.325.00

,18
Cola colorida com glitter 25 gr
cada cx c/6 unidades

KOALÁ Caixa 250 R$ 19,10 R$ 4.775,00

19
Cola em basüio 2lg, pacote com
l2 unidades.

KOALA Pct 250 R$ 3r,r4 R$ 7.785.00

50

Cola instantãnea (supercola).
Especificação: composição cia-
noaÇrilato. Cor incolor, aplicação
couro, metal, vidro, coíiça e
plástico, 20 grünas.

TEKBOND Unid 250 R$ 18,20 R$ 4.550.00

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/O(Xrr-88

250



Rubnca

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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-§1

Cola isopor, composição polivinil
acetato. Especificação: pva, coÍ
incolor, aplicação isopor, caracte-
risticas adicional lavável, não
toxica tipo liquido embalagem
90

FORT FIX Unid 250 R$ 5,84 R$ r.460.00

Cola quente bastão fino
7,5mmx3Ocm especifi cação: para

aplicações diversas, ideal para

colagem artesanal de madeira,
papelão, papel, eva, etc. Conteú-
do: lkg

IBEL PÇt 50 R$ I 12.81 R$ 5.610.50

53

Cola quente bastão grossa
1l,2mm x 30cm. Espccificação:
para aplicações diversas, ideal
para colagem artesanal de madei-
ra, papelão, papel, evq etc. Con-
teúdo: I kg

IBET, Pct 50 RS r 15,23 R$ 5.76r.50

54 Colçhete n" 07 c/72 unidades ACC Caixa 150 RS r2.r9 RS r.828.50

55 Colchete no l5 c/72 unidades ACC Caixa 150 R$ 36,28 RS 5.442_00

56
Corretivo em caneta 7ml - cx
cl24wd

MASTERPRIN Caixa 100 R$ 125.45 R$ 12.545,00

57

Corretivo líquido. Especificação:
fórmula à base d'águq apresenta-

ção frasco com volume de l8ml,
indicado para: correção em lextos
impressos, far, fotocópias e ma-
nuscritos, Çaracteristicas: cobertu-
ra uniforme, secagem úpida,
correção precisa, ideal para uso
pessoal e profissional, caracterís-
ticas adicionais, lavável, não
ressecq não tóxicA sem odor,
prazo de validade: mínimo de 12

(doze) meses (conferido a partir
do ato da entrega). Com 12 uni-
dades na caixa.

ECOLE REAL Caixa 100 R$ 38,06 R$ 3.806.00

58
Envelope branco tamanho oficio
I l4ú29 cx c/l00 unidades

SCRITY Caixa 150 R$ 26,1,1 R$ 1.92 r.00

59
Envelope branco tamanho a-4
22x32 cx c/100 unidades

SCRITY Caixa 150 R$ 80.7s R$ l2.t 12,50

60
Envelope branco tamanho medio
20x28 cx c/I00 unidades

SCRITY Caixa t 50 R$ 7r,00 R$ 10.650.00

6l Envelope pardo, cor ouro, me-
dindo 22x32 cx c/ 100 unidades

SCRITY Caixa 125 R$ 84.84 R$ 10.605.00

62
Envelope pardo, cor ouro, me-
dindo 16x22 cx c/100 unidades

SCRITY Caixa 125 RS 55.80 Rs 6.97s,00

63
Envelope pardo, cor ouro, me-
dindo 3lx4l cx c/I00 unidades

SCRITY Caixa 50 R$ r.19,52 R$ 7.476.00

61
Espiral, tamanho 09 mm, pacotç
50 folhas pct c/100 unidades

COPY ART Pct 50 R$ 19,r0 R$ 955.00

65
Espiral, tamanho I7 mm, pacote
100 folhas pct c/100 unidades

COPY ART Pct 50 R$ 54.90 R$ 2.745.00

52



66
Espiral. tamanho 25 mm. pacote
l60folhas pct c,' 45 unidades

COPY ART Pct 50

PREFEITURA MUÍ{ICIPAI DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CI{PJ: O6.125.389/O0O1-88

Procas30:
Folha
Rubrica

R$ 56,05 R$ 2.802.s0

Caixa 5067
Estilete lamina estreita (9 mm),
caixa c/ [2 unidades.

R$ 33,24 RS 1.662.00

68

Estilete plástico largo. Especifi-
cação: retrátil de plástico, corte
confortável, quebra-lâminas inte-
grado, Iamina de lSmm cores
sortidas. Caixa com 12 unid

LEOARTE Caixa t00 RS 58.58 RS 5.858.00

69

Extrutor de grampo, em aço ino-
xidável, tipo espátula, no tama-
úo aproximado de 145 mm de
comprimento x l7 mm de largu-
Ía.

I]RW Und 250 R$ 1,40 R$ 350.00

70
transparenteFita adesiva

l2mmx30m.
ADELBRAS Und 1000 R$ 2,12 R$ 2.r20,00

Und 1000 R$ 28,257t Fita crepe kraft 48x5Ocm ADELBRAS R$ 28.250,00

72
Fita lisa l5mmx30mt ( cores
variadas)

FIDEPLA Und 500 R$ 8,55 R$ 1.275,00

KOALA Caixa r00 R$ 64.80 R$ 6.480,0073

Giz cera l2 cores. caixa contendo
l2 pacotes cm cores diferentes de
giz de cera, formato cilíndrico,
padrão grosso, com superficie lisa
e uniforme. isenta de defeitos e
deformações, confeccionado com
ceras e pigmentos atóxicos e

pigmentação homogênea. O pro-
duto deve ser macio, e possuir

alto poder de cobeÍtura. São obri-
gatórias as cores: preto, amarelo.
vermelho, dois Íons de azul, dois
tons de verdc e marrom.

74
Grampeador l2çÍn metal 26/6
para até 20 folhas

JOCAR OFFI.
CE

Und 200 R$ 21,2 r R$,1.242,00

75
Crampeador 13cm metal 2616
para até 20 folhas

JOCAR OFFI.
CE

Und t00 R$ 27,35 R$ 2.735.00

Und 100 R$ 38,s 1 R$ 3.851,0076
Grampeador l3cm metal 2616

para até 25 folhas
JOCAR OFFI.

CE

JOCAR OFFI-
CE

Und 100 RS 140,79 R$ 14.079,0077
Grampeador profissional 29cm
metal 23/618110116 para até 100

folhas

JOCAR OFFI-
CE

Und '15 R$ 128,76 RS 9.657.0078
Crampeador pistola 106/6/8 cor-
po metal

500 R$ 5,87 R$ 2.935,0079
Grampo 2616 - cx c/1000 und -
cobreado

ACC

250 R$ 13,02 R$ 3.255.0080
cxGrampo industrial 23l13

c/I000 und
ACC

t00 RS 41,1 38i Grampo pistola rocama 106/6 -
cx ç/5000 und

ACC Caixa R$ 4. | 13.00

Grampo trilho metal - cx c/50
pares

MASTERPRI}i Caixa 150 R$ 35,05 RS 5.257,50

Und 1500 R$ 7.158l Lápis de cor l2 cores grande c/12 SERELEPE R$ r 0.725.00

LEOARTE

Caixa

Caixa
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Lápis de cor 12 cores pequeno

cl12
SERI]LEPE tlnd 1500 P-$ 5,62 R$ 8.430.00

85

Lápis preto de grafite no 2, em
madeira, corpo cilíndrico, com
envoltório do gÍafite inteiriço,
sem emendas. medindo
7mmxl75mm. com marca do
fabricante impressa, em caixa
com 0l grosa. Cx Ç/144 unidades

SERELEPE Caixa 250 RS 82,42 R$ 20.605.00

86

Lápis preto, envemizado, materi-
al da carga grafite, n" 2b, aponta-
do. caixa com 144 unidades.

SERELEPE Caixa 250 R$ 71. ls R$ 17.7E7.50

87 Liga nolS amarela fina c/200und MERCUR 100 R$ I 1.65 R$ r .165.00

88 Liwo ata 100fls, na côr prelo TILIBRA Lind 500 R$ r 8,33 R$ 9.t65,00

89 Livro ata 50fls, na cor preto TILIBRA Und 500 R$ 15,64 R$ 7.820,00

90
Li\To ponto 04 assinaturas c/100
folhas - pct c/05 und

TILIBRA Pct 100 R$ 172.38 R$ r 7.238.00

91
Liwo protocolo de corresponden-
cia c/100 folhas - l48l02mm TILIBRA Und 250 R$ 23,62 R$ 5.905.00

92 STALO
Lousa quadro branco moldura de
aluminio 60x40 cm

Und 50 R$ 108.59 R$ 5.429.50

9l Lousa quadro branco moldura de
aluminio 90x120 cm

STALO Und 50 R$ 199.45 R$ 9.972.50

91

MarÇa texto, material em pliásti-
co, ponta maci4 chanfrada não

recarregável, cores fluorescenles,
variadas. Embalagem çom 12

unidades

BRW Caixa 100 R$ 33,31 R$ 3.331.00

95
Massa de modelar grande. C/12
cores 180 pg

KOALA Und 100 R§ 12,05 RS 1.205.00

96 KOALA Und
Massa de modelar pequena. C/I2
cores 90 gr 250 R$ 6,55 RS 1.637.50

91

Molha dedos. Especificação:
umedecedor de dedos com glice-
rina para manuseio de papeis,

R{DEX Unid 250 RS 5,49 RS r.372.50

98 Papel 40, branco 66x96cm REPORT Folha 500 RS 2,87 R$ t.435.00

99

Papel a4 - 500 folhas, referencia
75glm2, branco
2l0mmx297mm, contendo l0
resmas por caixa.

REPORT Caixa 6s0 R$ 332,73 R$ 2 r6.274,50

t00

Papel oficio - 500 folhas, refe-
rencia '1591m2, branco
ll6mmx330mm. contendo l0
resmas por caixa.

REPORT Caixa 300 RS 483.20 R$ 141.960.00

l0t Papel almaço com pauta. Resma
c/200folhas

TILIBRA Resma 2s0 R$ 52.80 R$ 13.200.00

i02

Papel auto-adesivo para recado,
tipo post it (note cole), medindo
76mmx76mm. em bloco com 100
folhas cada" em cores variadas

3M BI 125 R$ 10..10 R$ 1.300.00

r03
Papel camurça a4, 25 folhas cores
sortidas. 2l0mmú97mm OFF PAPER Pct 150 R$ 27,l0 R$ 4.065.00

r.I.r h

Caixa
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10.1

Papel carbono - (azullpreto),
formato a 4, c/100 folhas,
22x23çm

CIS Cx 100 R$ 62,03 R$ 6.203,00

Cx 100 R$ 41.76105
Pap€l caÍão a4, pacotÇ c/50 fo-
lhas 210 gr

OIiF PAPER R$ 4.176.00

Cx 100 R$ 45.10106 OFF PAPER R$ 4.5 t0.00

Pct 100 R$ 89,28t07
Papel celofane. Especificação:
pct com 50 folhas, cores variadas.

CPP R$ 8.928,00

Pct 100 R$ 37.95108
Papel couchê branco a4, com 50
folhas 2l0mmx295

CPP R$ 3.795.00

Pct 100 R$ 35,81 R$ 3.58r,00109
Papel crepom cores sortidas pa-

cote c/20 unidades

EVA BRASIL PÇt 100 R$ 58,5 r R$ 5.85 r,00110
Papel e. V. A atoalhado (Çores

diversa). Pacote c/10 unidades

Pct 100lll Papel e. V. A com gliter. Pacotes
c/5 unidades 40x60cm

IBEL R$ 53,94 R$ 5.394.00

lt2 Papel e. V. A estampado (diver-
sos).

EVA BRASIL Unid 100 R$ 58.16 R$ 5.816,00

Pct 100 R$ 36,53113
Papel e. V. A liso (cores diversas)
pacote c/10 unidades 40x48cm

EVA BRASIL R$ 3.653,00

I t,1 EVA BRASIL Pct 100 R$ 47,58 R$ 4.758,00
Papel e. V. A ondulado. Pacotes
c/I0 unidades

Pct 100 R$ 47,s8 RS 4.758.00n5 Í'apel fotografi co c/5Ounid
MASTER-

PRINT

OFF PAPER Folha 1000 R$ r,44 R$ r .410,00116
Papel madeira escolar (folha
tamanho padrão)

Rolo 100 R$ I t,88 R$ 1.r88.00117
Papel manreiga 7,5 metros laÍg:
30cm

SPP

N.PRINT Pct r00 R$ 40,22 R$ 4.022,00ll8 Papel seda 100 folhas. 48x60cm

MASTER-
PRINT

Pct 100 R$ 40,3s R$ 4.03s,00]lg Papel vergê branco. PaÇote c/50
unidades

FRAMA Und 250 R$ 36,71 R$ 9.r77,50120 Pasta az lombo estreio.

tind 250 RS 37,00 R$ 9.250,00l2t Pasta az lombo largo. FRAMA

PLASCONY Pct t00 R$ 46.78 RS 4,678.00t22
Pasta c/ elastico lTmm pçt
c/l0und

PLASCONY Pct 100 R$ 43,55 R$ 4.355,00t2i Pasta c/ elastico fina pct c/lound

Und 500 R$ 13,60 R$ 6.800.00124 I'asta Ç/elastico 55mm PLASCONY

125

Pasta c/elastiao
formato oficio
245x335x20mm

polipropileno
medindo PLASCONY t- nid 500 R$ 5,51 R$ 2.755,00

126
Pasta cartão duplex formato
l35mmx230mm pacote c/20

APP PÇt 100 RS 75,81 RS 7.581.00

I

Papel caíão, fosco, c/20 folhas.
Cores variadas.

N.PRINT
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t2'7

Pasta catálogo com 50 folhas,
enyelope extra grosso 0,20
245x325mm.especifi cação: aber-
tura lombo para inclusão de enve-
lopes plásticos, capacidade total
para aprox. 150 envelopes, para-
fusos metálicos protegidos. Di-
mensões da pastâ 242 x 330 mm.
em courvtn

LPP Und 75 R$ 33.69 R$ 2.526.75

128
Pasta com canaleta fume pct c/l0
formato 227x300mm

PPP Pct r00 R$ 58,66 R$ 5.866.00

129

Pasta grampo trilho tamanho: a4

material: polipropileno transpa-
rência: transparente cor verde
prendedor: grampo trilho com
presilha plástica dimensões:
230x3lOxl6mm peso: 81,5g
material atóxico e 100% reciclá-
vel.

NPP Und 250 RS 6,03 Rs r.s07.50

130

Pasta plastica com grampo trilho
coÍss sortidas. Medidas
340x255mm

Und 250 R$ 5,89 R$ 1.472.50

r3l Pasta plastica em lformato a-4
soÍido. Pacote com l0 unidades

DAC Pct 250 RS 17,76 R$ 4.140.00

132
Pasta plastica em I formato oficio
sortido. Pacote com l0 unidades

250 R$ 25,56 R$ 6.390,00

t33

Pasta polionda aÍquivo morto,
medida (mm) 400x140x260
(comprimento, x largura x altura),
espessum: 2 mm, Çores diversas.

OPP Unid 250 R$ 20,46 R$ s.1 15.00

134

Pasta registrador az oficio cartão
com espessura de 2mm, forrado
com papel monolúcido 75g plas-
tificado. Papeletas com tamanho
apropriado para espaço de identi-
ficação. Mecanismo niquelado
tipo exportação, visor e compres-
sor plásticos. Medidas: 345mm
dorso: 80mm cor: preto tama-
nho: oficio

CPP Und 250 R$ 21,05 RS 5.262.50

ti5 Pasta sanfonada plastica a4 c/12
divisorias

PLASCONY Und r50 RS 4E.r7 R$ 7.225,50

t36
Pasta sanfonada plastica a4 c/31
divisorias

PLASCONY Und 100 R$ 81,21 R$ 8.r 23,00

137

Pasta suspensa kraft l70g haste
metal ideal para organizar papéis
e documentos feita çm cartão
kraft hastes plásticas 6 posições
para visor e etiqueta dimensões:
361 x 240cm - cx 25 um

GPP Und 500 R$ 4.40 R$ 2.200.00

k-.'IJ-Lt{.

OPP

APP Pct

.tr,_.i.4 F,D
anruezv+:ooo,'u tr?ffílllÍf-'
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ll8

Pasta suspensa marmorizada.
Especificação: para uso em ar-
quivamento com mçdidas de

aprcximadamente 36 cm de com-
primento e 23,5 cm de largura em
papel çaÍtáo 2409/mi, com visor e

etiqueta grampo pListico e haste
plástica removivel, de boa quali-
dade durabilidade e resistência.

Und 500 R$ 1,68 R$ 2.340.00

139 Pasta suspensa plastifi cada APP Und 500 R$ 6,07 R$ 3.03s,00

t.l0
Pasta t ansparente em pláslico
polipropileno, com elástico 3cm

APP Und 500 RS I1.88 R$ 5.940.00

1,11
Pasta transparente, em plástico
polipropileno. com elástico 5cm

LPP Und 500 R$ 12.01 R$ 6.005.00

t42
Perfrrador de papel c/2 furos - 20
folhas

MASTERPRIN Und 250 R$ 39,56 RS 9.890.00

t43
Peúrrador de papel c/2 furos para
3 0 folhas

FPP L,nd I00 R$ 99.28 R$ 9.928.00

r44 FPP trnd 50
Perfurador de papel c/2 furos para
60 folhas

R$ 188.01 R$ 9.400,s0

145
pacote comPilha alcalina aa'

02und
ELGIN- Pct 100 R$ l l,r6 R$ 1.116,00

146
Pilha alcalina aaa' pacote com
02und

ELGTN Pct 100 R$ 24.40 R$ 2.410,00

117

Pincel atômico. material pliistico,
tipo ponta feltro, tipo carBa recar-
regável, cor tinta preto, azul e

vermelho. Cx c/12 unidades

JOCAR OFFI-
CE

Cx 250 R$ 53,52 R$ t3.380.00

I ,18
Pincel escolar n' l0 redondo pct
cr l2und

OPP Pct 50 R$ 51,r 5 R$ 2.557.50

149
Pincel escolar n" l2 redondo pct
c,tl2und

OPP Pct 50 R$ sr,r5 R$ 2.557.50

150
Pincel escolar n' 14 redondo pct
c,'12und

OPP Pct 50 R$ 6t,98 R$ 3.099.00

l5t Pincel escolar no 2 redondo pct
cr'l2und

NPP Pct 50 R$ 38,8 r R$ 1.940.50

152
Pincel escolar no 4 redondo pct
c/l2und

N?P Pct 50 R$ 44,22 R$ 2.21 1.00

153
Pincel escolar no 6 redondo pct
c/l2und

NPP Pct 50 RS 47.83 R$ 2.39r.50

154

Pincel marcador para quadro
branco, recarga em cartucho,
ponta redonda cx c/12 unidades.

DPP Cx 150 R$ 81,98 RS r2.297.00

155

Pincel marcador permanente para
cdtdvd, com 02 pontas, nas cores
preta ou vermelha. Cx c/l2 uni-
dades

TPP 250 RS 54,04 R$ 13.510.00

t56 Pistola para cola quente grande
JOCAR OFFI.

CE
Und t00 R$ 37,46 R$ 3.746.00

157 Pistola para cola quente media
JOCAR OFFI.

CE
Und 100 RS 30,98 R$ 3.098.00

158 Pistola para cola quente pequena
JOCAR OF'FI.

CE
l- nd t00 RS 23,62 RS 2.362.00

Prtrcllto:j-rli-r-Ll
rolha:_]jlSJ-
RubÍicâ: ç

DPP

Cx
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Porta lapis/clips/lembrete polies-
tireno cristal diversas cores
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RS 28,s6 R$ 1.428,00DELLO Und 50

160
Prancheta de poliesterino grampo
metalico, oficio cores sortidas,
34,4x23x0,3cm

WALEU Und 125 R$ 32,34 R$ 4.042.50

l6i Prancheta em eucatex com pren-
dedor de metal, tamanho a

WALEU Und t25 RS 12,93 R$ 1.616.2s

162 Quadro branco escolar medindo
l00cmx70cm

SOUZA Und 50 R$ 158,03 R$ 7.901.50

r63 Quadro branco escolar medindo
200cmx120cm.

SOUZA Und 50 R$ 522,55 R$ 26.127.50

164 Quadro branco escolar medindo
3.00x1,2Ocm

SOUZA Und 50 RS 792.40 R$ 39.620.00

165

Reabastecedor para marcador
pe[nanente, azul. Caixa com [2
unidades.

DRR Cx RS 76,10 R$ 3.805.00

r66
Reabastecedor para marcador
permanente! preto. Caixa com 12

unidades.
DRR Cx 50 R$ 77,68 RS 3.884.00

167
Reabastecedor para marcador
permanente, vermelho. Caixa
com l2 unidades.

DRR Cx 50 R$ 76,09 R$ 3.804.50

168

Régua comum, em acrílico cris-
tal, tamanho 30 cm de compri-
mento x 3,5 cm de largura x 0,3
cm de espessur4 com graduaçâo
precisa. Pacote c/25 unidades

LEO&LEO Pct 50 R$ 6s,44 R$ 3.272.00

t69

Régua comum, em acrílico cris-
tal. tamanho 50 cm de compri-
mento x 3,5 cm de largura x 0,3
cm de espessur4 com graduação
precisa. Pacote c/10 unidades

I,EO&LEO PÇt 100 R$ 66.79 R$ 6.679.00

170

Tecido, em tnt, diversas cores,
rolo, com aproximadamente 50
metros.

N{AKE+ Rolo 100 R$ 232.01 R$ 23.201.00

t7t
Tesoura cabo em polipropileno,
formato anatômico, lâmina em
aço inoxidável, com ponta l3 cm

JOCAR OFFI-
CE

Und 500 R$ 10,98 R$ 5.490.00

t'72
Tesoura cabo em polipropileno,
formato anatômico, lâmina em
aço inoxidável, com ponta 21 cm.

JOCAR OFFI-
CE

Und 500 R$ 20,91 R$ 10.455.00

r73

Tesoura de 20 cm de comprimen-
to (8"), para uso geral, com cabo
de polipropileno preto, com Iâmi-
na em aço inoxidável.

JOCAR OFFI.
CE

Und 500 R§ 17,08 R$ 8.540.00

t71 JOCAR OFFI.
CE

l esoura escolar de picotar Und 500 R$ 12,91 R$ 6.455,00

175

Tesoura escolar sem ponta para
uso infantil com cabo de polipro-
pileno lâmina em aço inoxidável.
Cx c/20 unidades, l3cm

JOCAR OFFI-
CE

Caixa 100 R$ 161,55 R$ 16.155.00

cores
Tinta guache l5ml estojo c/06 KOALA Caixa 500 R$ 10.08 R$ 5.040.00

171
Tinta na çor azul, para almofada
de carimbo de bonacha. em em-

RADEX Frasco 250 p( 7 )) R$ t.805.00

50

176
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balagem de aproximadamente 40
ml

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

ADMINISTRAÇÃO
0+.722.0050.2012.0000 - MANUTENçÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

cúsULA QUARTA - DoS ACRÉSIMOS E SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contxatuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 1e da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA QUINTA . Do PRAzo DE VIGÊNcIA
0 presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l/12/2023, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei
ne 8.666/93, e suas alteraçôes.

cúUSULA sEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato seÉ efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Manoel de Iesus
Silva de Sousa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do
fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA sÉTIMA . Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Notâ
Fiscal deve esú devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 [trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRÂFo PRIMEIRo - os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaÍia em conta corrente da Empresa R FRANCKLIN Do REGo LIMA EIRELI, Banco Brasil, Ag.3507-
ó Conta corrente n" ó7135-5, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal sená motivo de correçâo por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado,

PAtu4cRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização fiscal
e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da

RADEX Frasco 250 R$ 7.22 R$ l 805.00178

179 RADEX Cx 50 R$ 94.76 R$ 4.738.00
Tinta para pincel de quadro bran-
co, nas cores preta, azul e verme-
lha. Cx c/12 unidades, 20 ml

r80
Tinta plastica artesanato 37ml -
pct c/l2tb - cores variadas

OTT Pct 50 RS 7s.20 R$ 3.760.00

RS 1.505.626.75\.ALOR TOTALI

I Tinta na cor preta, para almofada I

lde carimbo de bonacha. em em- |

I balagem de aproximadamente 40 |

lml I
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obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁcRAFo oUARTo - A C0NTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de

documentos nâo hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

cLÁusuLA otrAVA - po REArusrE
O valor do presente Conkato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal,

cúusuLA NoNA - pAs oBRIGAcÕEs DA coNTRATANTE
A C0NTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalizaçâo da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observados;
cl Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientá-la em todos os casos

omissos;
d) As decisôes e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão
ser solicitádas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou ordem
de Serviços ê cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administrâção, em

estrita observância a sua proposta e ao Anexo V[, observando a qualidade.
cl Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do

serviço para represenláJo na execução do contrato e prestâr esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo pâra tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para

perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros correspondentes;
gl Responder pelos danos causados diretamente â administração ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em

face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria MuniciPal de Administraçào;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

cLÁsULA DÉCIMA PRIMEIRÁ . DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora esabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos B1 a 88.

=-=*I*-''"1-
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PARÁGRAFo PRIMERo - o atraso injusüficado no cumprimento do objeto deste Contrato su.ieitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 1070 (dez por cento).
pARÁcRAFo SEGUNDO - AIém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução totâl ou parcial do Contrato, as seguintes

sanções:
aJ Advertência;

bl Multa de 10 7o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

dJ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

eJ As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com a

preüsta na alínea "b"'

PARÁGRAFO TERCEIRo - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escritâ à CONTRATADA

e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das

penalidades de advertências e multa de mora
cúSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas

em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

al - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos

estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justâ causa e préüa comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com

outrem, a sessão ou transferênciâ total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação

não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão

ãesignada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipâl

de Secretaria Municipâl de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do art 67

desta Lei Federal nP 8.666/93;
il - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRÁTADA;

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que

Prejudique a execução do contrato;
i) - razões de interesse público, de altâ relevância e amplo conhecimento, justificadâs e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo adminiskativo a que se refere o contrato;

mJ - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permiüdo no § 1q do arL 65 desta lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 [cento e vinte] dias, salvo em caso de catamidade púbtica, grave perturbação da ordem

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmente impreüstâs desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstâs, assegurado

a C0NTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

ol - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRÂTANE

decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

nR€Ll?Àr6,m1, P-'Y.:X-,,
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perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a C0NTRATADA o direito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PAfu{GRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá sen
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitáção, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamenúrias, parte

integrante deste.

pAfu{GRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da

CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEcUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serrriços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A

CONTRÁTADA será notiÍicada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, sob o risco de

incidir nas peralidades previstas no Art.87 da Lei t' 8.666 /93;

cLÁsULA DÉcIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas jusüficaüvas, no caso preüsto no art da Lei n'8.666/93.

CLÁUsULA DÉcIMA sExTA. DA PUBLICACÂO

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contâdos da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicaçào em

resumo, do presente Contxato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O foro da Comarca de SÂO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúüdas ou

pendências resultantes deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente inskumento

lavrado em 3 (trêsJ vias de igual teor e forma, assinado pelas pa rtes e testem as abaixo.

(MA), 15 DE DEZEMBR0 DE 2022
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