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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERI{ARDO ##AÍO AVISO OE AOJUDICAÇÃO

PRÉFÉITURA MUNIcIPAL DE sÃo BERNARDo

##ATO AVISO DE ADJUDICAÇÁO

##ATo ADJUDtcAÇÃo pREcÃo ELETRôNtco N" 053/2022

IÉ#TEX Pelo presenle termo, a Comissão de LrcilaÉo do Municipio de SÃO BERNARDO, atÍavés da pregoeka, ioma público parâ

conhecimento dos inteÍessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório no PE05312022 que têvê como objetivo â

seleÉo da melhor proposta para Registro dê Píeço para futuro Íornecimento de material dê limpezâ, paíâ atender âs necessidades da
Prefêiluía Municjpal de São Bemardo/MA- Foi em todâ sua kamitaÉo atendida â legislaÉo peÍtinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao
mênto, ADJUDICO o processo licitalóio no PEO53/2022 à(§) pÍoponente(s) T A COSTA - ALMEIDA COMÉRClO, CNPJ 43.727 .7UrcOO1-23

situadã na AV MIGUEL SADY no 701, anexo B, São CÍistovão, Teresina/ Pl CEP 64.052.320, com o Valor vencedor de R$: 3.447.942,67 (t.ês

milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecenlos 6 quaÍenta e dois íeais e sessenta ê sete cenlavos) desse cerlame nos termos da Ala
de Sessão de Julgamento, o seu objeto. Publiquê-se. Ao departamento compêtente pârâ as prcvidências de costume.

##DAT SÃo BERNARDo,MA, 28 de novêmbro de 2022.

Í+#ASS Eliza dos Santos Arâújo Lima

,I#CAR PREGOEIRA Múnicipal

Àulü- Valdêano Pêt M .lõs Sàht.s
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ara DE REGtsrRo DE pREços N.. 041/2022. pREGÂo ELErRôNtco sRp N' o52zo22 pRocEsso aor NtsrRATtvo No 2022061/22-
CPL GPL§B/MA

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N". 041/2022

PREGÃo ELETRôNrco sRP N" 052/2022

PROCESSO ADI\4INISTRATIVO NO 2022061/22- CPL CPL SB/MA

VALIDAOÊ: 12 (doze) dêses contados a partir da data de sua publicação no DiáÍio OÍicial da União ou do Estado do Maranhào ou do
municipio de São BeÍnardo/MA

Pelo presehte instÍumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sedê administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na

Praça Bernardo Coelho de Almêida, inscrila no CNPJ sob o no.06.í25.389/0001€8, rêpresentado nesle ato pelo gestor Íesponsável

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador dâ Cédula de ldentidade no 572348 ê do CPF n''!82.609 183-15, RESOLVE, Íeglslrar os

preços dâ emprêsa: T DO REGO LlllA ElRELl, CNPJ: 27.357.462/0001-17 sediada na Rua Doutor Areâ Leáo (Zona Sul), n'849, cása B,

Centro, Teresina - Piauí , por intermêdio de seu represêntânte lêgal Sl.(a)THIAGO DO REGO LIMA. podado do CPF: 018.225.723-12.
residente e domiciliado êm Têrêsina/Pl nas quantidadês êstimadas na seÉo quatro desta Ata de Regislro de Preços, de aco.do com a

classiÍcaÉo por elas álcánçãda por ilem , atendêndo as condiÉes previstâs no instrumento convocatôrio e âs constântes desta Ata de

Registro de Preços, sujeitando-se as partes às noÍmas conslãntes da Lei no. 8.666/93, Lêi n'. 10.520/2002, Decrêto no 10.024/19, Lei

Complementar n'. 123/2006 e suas alteíações, e em conformidade com a§ disposiçôês a seguir

1, DO OBJETO

1.1 Rêgislro dê PrcÇo para futuro fornecimênto de material de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São

Bernardo/MA

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a Íirmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocoÍÍer
licitaçóes êspecilic€s para aquisiçáo do(s), obedecidas â legislaÉo pertinente, sendo âssegurada ao detentor do regisko â preÍerência de

1312A
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fornecimento. em igualdade de condições
RubÍicâ: 0,

2. ADEsÁo DE oRâÂos NÂo PARTIGIPANTES

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do regjstro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro dê Preços, deverão
manifestar seu interêsse junto êo órgão gerênciador da Ata, para que oste indique os possíveis fomecedorês ê respectivos preços a serem
praticêdos. obedecida a ordem dê clâssincáção.

2.3 - Caberá ao Ío.necedor benefciário da Ata dê Rêgistro dê Preços, observâdas as condiçôes nela estabelecidas, optaí pela aceilaÉo ou
não do fornecimento, independentemente dos quantitativos regislÍados em Ata, desde que o fornecimento não prêjudique as obrigações
ânleÍiotmênte assumidas.

2.4 -As aquisições ou contratações adicionais, não poderão excedeÍ, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento)dos quanlitativos
registrados na Ata de Rêgistro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrenle das adêsôes à êtã de regisko de preços não
poderá exceder, na tolalidade, ao dobro do quêntitativo de cada item registrado nâ ala de registÍo dê p.eços paÍa o ó.9ão gerenciadoí e parâ
os órgãos participantes, indepêôdêntementê do númêro dê órgãos não pêÍticipantês que, desdê que devidamente comprovada a vanlagêm ê o
cumprimenlo das êxigências dâ legislêção vigentê

3. DA GERÊNaIA DA qRESENTE ara DE REGrsrRo DE pREços

3.1 - O gêrênciamento deste instrumento câbêrá a Prefêituía L4unicipal de São Bernardo - l\44.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contâdos a partir de sua publicãçáo no JomâlOficialdo Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretariâ Municipal de AdministraÉo;

4.1 - O prêço a quantidadê e a êspecifcâção dos sêrviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabêla âbaixo

rrENs DESGRTçÃo MARCA UI.ID QTD VLR UNIT

Unid 500 R§ 53,25Agenda pemanente câpâ durâ, lâmanho
140mrnx205mm com 384 paqinas.

Agenda peÍmanente, lamanho aproximado:
13,9x21cm, cápâ em courvin.

TILIBRA

2

3

TILIBRA

ACC

ACC

Unid s00 R$ 40.46

Alfnele aço - embalagem com 50gr
EspeciÍic€ção: 32 mmcabeça pinosÍeilos deaço
lempeÍâdo com Íio, âcâbamento niquelado,
resistente à íenuqem, pêíêitamenlê adequádo
para colchas, como os pinos possuem umâ
ponla afiada e veio íoÍe.

A Íinele colo.ido pâlâ mapa. EspêciÍcaÉo:
càbeça Íedonda em pláslim. cores va'iâdas.
comprimenlo do corpo: 1,scm, com 50 unidãdes,
com coíes diversifi cêdas.

Almofâdâ canmbo azul n".03- Espêciícaçao:
confeccionâdâ em estojo plástico rigido, material
almofada esponjâ absorvente revestidâ de tecido
de âlta durâção.

Caixa 500 RS 11,45

5

Câixê 500 R$ 10,13

R-ADEX 0

6 Apagador para quadro branco. EspeciÍicaÉo:
coÍn depósilo para 2 marcadores,
aproximadamenle 15cm x 6cm x 5cm (comp x

BRW

Unid 500 R$ 63

14 t28

Procê93o:1.') ).,1 (

Folha: I a (.1

2.1 - A Ala de RegisÍo de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizadê por qualquer óÍgão ou êntidâde da Administrêção inclusive
autarquias lederais, estaduais ou municipais de óÍgãos públicos, estatais ou âinda de regimê próprio que não tenha participado do cerlamê
licitâtôrio mediante previa consulta ao ôrgâo gêrênciador.

4. DO CONTRA|O

1

Unid 500 R$ 11,16
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Folha:

larg x altuÍa), quadro branco ou negro

7 Aponlador escolar para laprs, Especificação:
n'àlena deverá seÍ de melal, supoí resislenle,

com Íuro ónico, formâto retangular clássico,
quânlidâde de fuÍos 1, tamânho pequeno, cor
padÍão do Íabricante, sem deposito, lâmina,
deverá s€r de aço inoxidável, aparafusada ou
Íebitâdâ, âjustâdâ e âfiâda, coajunto com uniáo
rígida e sem folgas, a fim de flâo fiâceÍâr ou
masligara madeira do lápis. Cx com 24 und

CIS Caixa 500 R$ 44,79

I

9

Aíquivo morlo em papeláo. EspecificaÉo: caixa
aÍquivo morlo na coa azul, medindo 34 x 24 x
13cm.

Bâlões c/latex de boÍrâchâ nâtuÉl tamanho 6.5
pacote com 50und, diversas cores.

Balóes c/lalêx dê bonâchâ natural tamanho 7.0
pâcote com 50und, diveÍsas cores

Balões c/lalêx de borrâcha nâiural lamanho 9.0
pacote com 50und, diversâs corcs

BatêÍia/pilha alc€linas 9v. indicãdâs pâra
aparelhos que precisâm de alta peÍÍormace

Und 500 R$ 11,98

POLIBRAS

SÃo RooUE

Unid 2000 R$ 19,87

1000 R$ 12,28

1000 R$ 13,33

1000 R$ 21,43

Linid 200 R$ 26,38

Caixa 250 R$ 45,31

Câixâ 250 R$ 41,00

Und 1000 R$ 2.76

Llnd 3000 Rs 2,77

Und 3000 R$ 4.56

Und

Und

3000 R$ 9,48

3000 R$ 14.72

500 R$ 65,44

100

10

11

12

13

'14

15

16

SÀO ROOUE

Bá]ôes c/latex de borÉchâ nalurâl tamânho 8-0 SÃO ROQUE
pacoie com 50und, diversas cores

1000 R$ 19,88

8oíâchâ bicolor 360x213. Especiicâção: pârlê
vermelhâ: âpliúvel pârâ qualquer gÉduaçâo de
gÍaíte. E indicadâ para apagarêscÍilâ de lápis e
âpiseiÍa. Parle azul: mais ablasiva, exige uma
alla precisão nâ sua fabricaçáo paía que não
,asgue o pâpel ou boíe ao inves de apâgaí. E

indic€da para âpagâÍescrilâ decânela ê lápisde
c.Í câixâ c.im 40 unidâdês

BoÍachâ b€nca parã apagâr escntâ e grâÍile.
Fspecifrcâçào prolegida poí capa removrvel -

(boíâchâ, cor: brâícâ, composição: resinâs
teÍmoplásticas e pigmenlos, macia, dimensão:
42\21x11mn, uaíiàçào: +l-1$ya dâ dimensão,
íoÍmato: Íetanguiar, uso: apagar escrita a grafite,
caracteÍísiicas adicionaisr alóxica e com cinla
pláslica.). Classe b. Caixa com 18.

SÃO ROOUE

ELGIN

MERCUR

RECORD

MERCUR

JANDAIA

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Borracha de apagar ponteiÍa branca para lápis
gÍaÍite pacote cJ100 L,nid

CâdeÍno brochura 48 folhas capa flexivel
gÍâmpeado 1/4 pêqueno - '140x200mm

Cademo de câiigrâíla 40 lolhâs câpâ flexivel
grampeado 1/4 pequeno - 150x21omm

JANDAIA

Câderno de desenho 40 folhas capa duÍa 'll4 JÁNDAIA
p€queno - 200x140mm

Caderno unlversitario 96 folhas câpa íexivel

Cade.no espirâl uaiveísitario 10 mâtê as - 160

Caixa arquivo moío 250x130x350mm pt d05
und

JANDAIA

JANDAIA

Unid

Und.

Câixa corespondencia em acrÍlico Aiph

Cal.uladoÍa bolso 08 drgrlos prlha aa

Calculâdora eletronica de mesa simples

WALEU

BRW

KENK Unid

100

100

R$ 1s7,87

R$ 19,81

R$ 53,94

15t28

Aíquivo morto em plástico. Especiflc€çao: caixa
arquivo moÍto em polionda, na corazul, medindo
250x130x350mm.

Pct 500 R$ 28,77
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27

pequêná, 12 dagatos, a bâlêriâ ou pilha

Cânelâ esferográfca, na cor azul, corpo úni@
em plástico trenspâíênte rêsislênte sextavado,
com ponta com esfera de lungíênio, escita Íina
0,8mm, caÍga e tampas conectadas ao corpo poÍ
êncáixe, com veladade mlnimá cl€ 0l ano. em
caixa com 50 unidades.

Caneta esfeíogéfce, nâ coí preta, corpo único
em plástico transparenle resistenle sextavado,
com ponla com êsf€É dê tungíênio, êscrita fna
0,8mm, cêrga e tampas conecladas âo coÍpo por

encaixe. com validâdê minima dê 01 ano, em
cáixa com 50 unidades.

Cânelâ esÍerográfca, na coÍ vermelhâ, @rpo
único em plástico lransparente resistenle
sextavado, com ponlâ com esíera dê lungslênio,
escíita finâ 0,8mm, cáígâ e tâ,rpás conectâdas
ao corpo por encaixe. com validadê mlnima de
01 ano. em cêixa com 50 unidedês.

Canela fixe âlumínio com supoÍte pârâ bâlcão.
Especific€Éo: c€nela em aluminio lubola., com
suporle paía íepouso nâ vêrticel, âcabamenlo
em pinlu6 elêtrostática. conente dê 50 cm e
ÍxaÉo litia adesiva dupla íace, fácil aplicêção.

Cânela hidrocor d12 cor6s lam. Pêqueno,

Canela hidrocor c/24 cores lâÍn. Grânde

LEO&LEO

LEO&LEO

PLASÍYLINE

Estojo

Estojo

Pcl

200

200

100

R$ 7,53

R$ 16,49

RS 81,18

Câixa 1000 R§ 45.88

Caixa 1000 R$ 45.88

Cdird 250 R$ 45.88

Unid 100 RS 36,97

100 R$ 121,23

Caivê 1000 R$ 5.23

Cai,G 1000 R§ 6.53

Caixa 1000 RS 6.07

Caixa 1000 R$ 6,42

Caixa 1000 R$ 8,41

Caixâ 1000 R$ 8,20

COMPACTOR

COMPACTOR

COMPACTOR

IRONÍE

BIGNARDI

ACC

ACC

ACC

ACC

ACC

ACC

28

29

31

32

33

3Á

30

Câpâ pârâ encâdêrnâÇão em pvc, 220ínm x
330mm, pacole com 100 unids, cores vanadas.

Cd-. com ênvelope.700 mb,80 min.

Clips para paÉis em aço nhuêledo, rêÍ.no3y'o

EspêcificâÉo: c€ixe com 50 unidad€s.

ELGIN

ACC

Unid

Caixa

1000

1000

R$ 3,18

R$ 5,29

Clips párâ pâpéis, em âço - niquelado, reÍ.n'1/0
EspeciftcaÉoi caixa com 100 unidades

Clips para pâÉ,s, em âço'niquêlado, reí.nozo
Espêcifcâção: c€ixa com 100 unidades.

C[ps pârâ pâÉis, eln âço - niquelado, reÍ.ô'3/0.
EspecifcaÉo: cáixa com 50 unidades

Clips para p€Éis. em aço niquelado, reÍ.no4/o
EspecillcaÉor câixa com 50 unidade.

Clips para paÉis, em aço niquelado, reino6/0
Especifrcação: caixa com 50 unidades

Clips pàra papéis. em aço nrquelado. r6í.n'8u0.
Especificação: caixâ com 25 unidades

Cola bastáo 10 gramas branca

Cola branca escolâr com 909, atoxicê, êm base
pva. Esp6cificâção: lâvável, embalâgem com
909, com bico dosádor - validade minima de 01
ano câixâ c/12 unidâdês

LEO&LEO

KOALA

Unid

Caüa

1000

500

R$ 2,83

R$ 40,46

Colâ bíaôca liquida âlóxica de 5009.
EspecificâÇâo: êm embalagêm / lubo de 500q a
base de águâ e pva, possui acabamento
tíansparcnle e flexível, cola 100% lavável, tubo
com bico conlÍâ entupimento e vazamenlo,
caíacteristicás adicionais atóxica, bico aplicâdor,

KOALA Unid 204 R$ 14,73

16128

de São Bernardo

Cârlolina comum. EspecificaÉo: material
celulose vegetal, gramalura 1509/m2, coíes
sorlidas, câêcteÍislicâ comum, comprimento
660mm, laÍgura 500mm, lipo escolaÍ Pacole
com 100 Unrd

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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46

58

59

60

61

62

64

65

Cola bÍanca liquidê átóxica de 1kg

EspeciÍic€ção: em embalagem I tuOo Oe t xg â
base de água ê pva, possui ac€bamenlo
lÍanspârenle e flêxivê|, cola 100% lavável,lubo
com bico contra entupimenlo e vazamenio,
c€râclenslicas adlclonals atóxic€, bico aploador,
lipo liquido.

KOALA

FORT FIX

BEL

IBEL

SCRITY

SCRITY

SCRITY

scRtw

COPY ART

Unid 1000 R$ 29.88

47

48

49

50

Unki

Pci

Pct

51

52

53

Cola em bastão 21g, pâcote com 12 unidades.

Colá instântânea {supêrcolâ). Especifrcação:
composiÉo ciânoacrilâto. Cor incôloí, âplicaÉo
couÍo, metal, vidÍo, corliça e pláslrco, 20 gíemas.

Pct

Unid

Cola isopoí, composiçâo polivinil acetalo.
Espêohcáçâo: pva. cor rncoloÍ, âphcaÉo lsopoÍ.
caracterislicas adícional lavável, não toxicá tipo
liqudo embâlâgêm 909r.

Cola coloíida com gktter 25 gr cada cx cJ6

Coa coloridâ 25 gr cada cx cl4 unidâdes

Colchele n' 07 cJ72 unidâdes

Colchele n'15 o72 unidâdes

Conetivo em canetâ 7ml - cx cJ24und

KOALA

KOALA

Câixâ

Câixê

R§ 17,30

R$ 19,10

R$ 31,14

R§ 18,20

500

500

500

500

500

't@

100

Cola quente bastão ino 7,5mmx30cm
esp€cificáÉo: parâ aplic€çôes diveísas, ideal
paÍa colagem arlesanal de madeirâ, papelão,
pêp€|, eva, etc. Conleúdo: 1kg

Cola quente bâslâo gíossâ 11,2mm x 30cm.
Especifcaçao: para aplicãçóes divêlsas, ideal
para colagem artesanal de madeire, pepelâo,
papel, eva, etc. Conteúdor lkg

RS 5,84

R$ 112.81

R$ 115,23

54

55

56

57

ACC

ACC

MASÍERPRIN

ECOLE REAL

R$ 12,19

R$ 36,28

R$ 125,45

R$ 38,06

Câixâ

Câixâ

Caixâ

Câixa

300

300

200

200Corelivo liquido. ÊspecificáÉo: fóímula à base
d águâ, apÍesentaçao hasco com volume dê

18m1, indicâdo perâ: coírêÉo em lextos
,Írp'essos. fax, íoloópias e mânuscnlos,
caÍâcterísticâs: coberluíâ uniforme, secagem
Íápda, coneÉo pÍecisa, ideal pêrâ uso pessoal

e proflssrcnáI. caracteristicas adicionais, lâvável,
não Íêssec:r, náo tÓdcá, sem odor, prazo de
vâlidader minimo de 12 (doze)meses (conferido

a partir do ato da entrega). Com 12 unidadês na

scRtw

Envelope pardo, cor ouro, medindo 22x32 cx SCRITY

Envelope branco tamanho ofrco l14r22g cx
c/100 unidadês

Envelope bÉnco tamânho a4 22x32 cx c1100

unidades

Envelope branco tamanho medio 20x28 cx c./100

unidades

Envelope pardo, cor ouro, medindo 16x22 cx
cJ100 unidâdes

Envelope pardo, cor ouÍo, medindo 31x41 cx
c/100 unidades

Espi€|, lâíÍanho 0g mm, pacote 50 folhas pct
c/i00 unidãdes

Caixâ 300 R$ 26.14

Caixa 300 R$ 80.75

Câixâ 300 R$ 71,00

Câixâ 25O R$ 84.84

Câixa 250 RS 55,80

Câixâ 100 R$ 149,52

100 R$ 19.10

Espirâ|, lâmânho 17 mm, pacote 100 folhas pcl
c/100 unidades

COPY ART 100 Rs 54.90

11 t2A

KOALA

TEKBOND
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Espiral, lamânho 25 mm, pacote 160folhas pcl c/
45 unidades

COPY ART 100 R$ 56,05

67 Esiilete lamina eslreila (9 mm), caixa cl 12

unidades.
LEOARTE

66

68

69

Esl lête plástico largo. ÊspeciÍicaÉo: íetrálil de
plásijco, corte confoÍtável, queka-láminas
ifllêgrado, lâmina de í8mm coíês sortidas, Caixa
com 12 unid

ExÍâtor dê grâmpo, em âço inoxidávê|, lipo
espátulâ, notamânho aproximadodê 145 mm de
compÍimento x 17 mm de largura.

Caixa 100 R$ 33,24

Câixa 240 R$ 58,58

Und 500 R$ 1,40BRW

74

75

76

77

78

79

80

81

a2

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Fiia adesiva lÍansparente 12mmx30m

Fita crepe krafl 48x50cm Und

und 1000 R$ 8,55

150

1000

500

200

300

3000

3000

500

ADELBRAS 2000 Rs 2,12

2000 R$ 28,25

Und

Fita lisa 15mmx30ml (coÍes va adas)

ADELBRAS

FIDEPLA

G z cêra 12 coÍes, caixa conlêndo 12 pâcoles em
coÍes diferentes de giz de cera, formalo
ciindíico, padrão gÍosso, com superficie lisa e
J.i'orne isenta de defeilos e deíoÍmaçóes,
conÍeccionado com ceras e pigmêntos alóxicos e
pigmenlaÉo homogênea. O produto deve seÍ
rnâcio, e possuiÍ ã{to poder dê coberlu€. São
obrigatórias as cores: preto, amaÍelo, veÍmêlho,
dois lons de azul. dois lons de verde e marrom.

KOALA

Grampo 26/6 - cx c/1000 und - cobreado

Grâmpo indusÍiâl 23113 - cx c/1000 und

Grampo prsiola rocáma 106/6 - cx c/5000 und

Grampo trlho metal- cx c/50 paÍes

Lápis prelo, envemizado, mâteiâl da c€rga SERELÉPE
gÍâiite, n'2b, aponiado, caixa com 144 unidades.

I\,4ERCUR

TILIBRA

TILIBRA

ÍILIBRA

Ligã n'18 âmâ.elâ Ína cJ200und

Livro ala 100fls, nâ cor preto

LivÍo âtâ 50fls, na coí pÍelo

Livro ponto 04 assinaturas c/1 00 Íolhãs - pct c./05

Caixa

Und

Und

R$ 11,6s

R$ 18,33

Caxa 200 RS 64,80

Grampeâdor 12cm metal 2616 para até 20 folhas

Grampeador 13cm metal 2616 para até 20 folhas

Gíampeador 13cm metal26/6 para alé 25 folhas

Grampeador proíssional 29cm metal
2316/8/10/16 pâÉ até 100 íolhâs

Grampeâdor pisiolâ 106/6/8 corpo metal

JOCAR OFFICE

JOCAR OFFICE

JOCAR OFFICÊ

JOCAR OFFICE

Und

Und

Uôd

Und

R$ 21,21

R$ 27,3s

R$ 38,51

R$ 140,79

Lápis de coí 12 cores gÍande d12

Lápis de coí 12 cores pequeno c/12

Lápis prelo de grafile no 2, em madeira, coÍpo
cilindÍico, com envollóÍiodo gÉfilê inteinço, sem
emendas, medindo 7mmx175mm, com marcê do
íabricanie impressa, em caixa com 01 gíosâ. Cx
c/144 unidâdês

JOCAR OFFICE

ACC

ACC

ACC

MASTERPRIN

SERÊLEPE

SERELEPE

SERELEPE

Und

Caixa

Caixâ

Caixa

Caixa

Und

Und

Caixâ

R$ 128,76

R$ s,87

R$ 13,02

R$ 41,13

R$ 3s,0s

R$ 7,15

R$ 5,62

R$ 82,42

400

200

200

200

Caixa 500 R$ 71,15

200

1000

1000

200

R$ 15,64

R$ 172.38

Livío protocolo de correspondenga d100íolhâs- TILIBRA
148x202mfi

Lousa quadro branco moldura de âluminio 60140 STALO

Und 500 R$ 23,62

Und 100 R$ 108,59

14128

LEOARTE

70

7l

72

73
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Und 100 R$ 199,45

Folha
Rubri

93

a

95

96

97

98

99

100

Marca têxlo, mateíial em plásijco, ponla macia,
cnânhade nào r6câregávê1. coÍ6s nuorescêntes,
vaíiadâs. Eínbalagem com I 2 unidad€s

Mâssá clê modêlâí g.anda- O12 corês 180 gr

Massâ dê modêlâr pequ€nê. O'12 coíês 90 gr

KOATA

KOALA

RADEX

R$ 12,05

R$ 6,s5

R$ 5,49

Lousa quedío branco molduía dê aluminio
90x120 cm

Molha dedos. EspeciÍicação: umêdecedoí de
dedos com glrcenna paía manuseo de papeis.
129.

Und

Und

Unid

500

250

R$ 52,80

RS 10,40

Câixâ 2ffi R$ 33,31

BI

300 R$ 27,10

RS 62,03

R$ 37,9s

R$ 35,81

RS 58,51

RS 53.94

STALO

BRW

REPORT

REPORT

RÊPORT

2N

500

500

r000

Papela4 -500 íolhas. referencia 759/m2, bÉnco
- 210mmx297mm, conlendo 10 íêsmas poí

Pâpêl oficio - 500 folhâs, refêrencia 759/m2,
branco - 216mmx330mm, conlendo 10 rcsmâs

Papelalmaço com pâula. Resína cJzoololhes

Papel aulo-adesivo paÍa recado, tipo postil (nole
cole), medindo 76mmx76mm, em blococom 100

folhâs cádâ, em cores vâriadâs

Papel camurça a4,25 folhas cores sortidâs,
210mmx297mm

Pâpel caóono - (azullprelo), formato a 4, d100
íolhas,22r3cm

Papel 40, b6nco 66x96cm

Papel cartáo a4, pacote d50 folhas 210 gÍ

Pdpelcaíào. íosco. cJ20 íolhas Cores vanadâs

Pâp€l e. V. A atoelhâdo (cores diversa). Pacotê
c/1 0 unidac,es

Papel e. V. A com glitêr. Pacotes c/5 unidadês
40x60cm

R$ 2,87

Ceixâ 1300 RS 332.73

Caixa 600 R$ 483,20

101

102

103

104

105

106

107

110

111

112

113

114

115

116

117

118

'119

120

't2l

'122

TILIBRA

3M

OFF PAPER

OFF PAPER

CPP

R$ 41,76

R$ 45,10

R§ 89,28

OFF PAPER

CIS

CPP

N,PRINÍ

EVA BRASIL

BEL

Pct

Cx

Cx

Cx

Pct

Pcl

Pct

Pct

200

200

200

200

200

2@

200

200

2W

2ú

108 Pâpel couchê branco a4. com 50 Íolhâs
210mmx295

109 Papel cÍepom ôores soítidas pa.ole o20

Papel e. V. A sstampado (dúêísos).

Pâpel e- V. A liso (cor€s diveGas) pâcot€ cl10
unidâdes 40x48cm

Papêle. V. A oncÍrledo. Pacolês d10 unidãcl6s

Pâp€l ÍologíeÍco c/sounid

Papel mad6irá escolâr (íolha tamânho padrão)

Papelmanleiga 7,5 mêlros lârg: 30cm

Papel sedâ 100 folhâs.48x60cm

Pâpelv6ígâ bíanco. Pacote c/50 unidadês

Páslâ âz lômhô êslÍêio.

Pasia az lombo largo.

Pasla d elastico 17mm pct c/1ound

EVA BRASIL

MASTERPRINT

OFF PAPER

SPP

N,PRINT

MASTERPRINT

PLASCONY

R$ 47,s8

R$ 47,58

R$ 1 ,44

R$ 1'r,88

RS 40,22

R$ 40,35

R$ 36,71

R$ 37,00

R$ 46,78

EVA BRASIL

EVA BRASIL

Unrd

Pcl

R$ 58,16

R$ 36,53

Pct

Pct

Rolo

Pct

Und

Und

200

200

2000

200

200

200

500

500

200

19 t2A

Papel celoÍâne. EspeciícaÉo: pcl coÍn 50
lolhas, cores vâriadas.
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'123

124

125

PLASCONY

PLASCONY

PLASCONY

P61

Und

lJnli

200

1000

1000

R$ 43,55

RS 13,60

R§ 5,51

Páslâ cJ elâstico fina pcl c/1ound

Pêslâ delaslico 55mm

Pasla suspensa plasliÍcadâ

PeíuÍâdor de pâpel c/2 Íuros - 20 folhas

Peáüàdot de papel cl2 Íuros para 30 folhas

126

127

130

131

132

133

134

138

Pasta c/elastico polipropileno íoÍmâto ofcio
medindo 245x335x20mm

Pasta c€rtáo dupler foÍmalo 335mmx230mm
pacolê c/20

Pasla plastica com grampo lrilho cores soÍtidas
Medidâs 340x255mm

Pasta plasticá em I fo.malo a-4 sortido. Pecotê

Pasta plâsticá 6m lformato oficio sorlido, Pacote
com 10 unidades

Pâsle polionda âíquivo morlo, medidâ (mm)
400x140x260 (compnmento, x lârgurâ x ellura),
espes§uía: 2 mm, coíes diveís:§.

OPP

DAC

OPP

CPP

DPP

200 R$ 75.81

Und 150 R$ 33.69

128 Pasla com cênaleta Íume pct c/10 íormâlo
227x3oomm

129

Pâsta cálálogo com ú íolhas, ênvelope exlra
qÍosso 0,20 245x325mm.espeof caÇão: ab€rtuíã
lombo pam inclusão dê ênvelopes pláslicos,
capacidade totál paía aprox. 1í) ênv€lopês,
parafusos metálicos píolegidos. Dimensôês da
pâsla 242 x 330 mm, em courvin prelo.

Pasla grampo lrilho tamãnho: a4 malerial:
pohpropilêno lÉnsparênciâ: trenspâÍenle cor
verde prendedor: grampo trilho com prcsilhâ
plásticâ dimênsões: 230x310x16mm pesoi
81,59 maleriâl alóxico e '100% reciclável.

Pct

Und

Und

Pct

Pct

Unid

Und

Und 1000 R$ 4.68

Und 1000 R$ 12,01

200 R$ s8,ô6

500 Rs 6.03

500 R$ 5,89

R$ 17,76

R$ 25,56

RS 20,46

R$ 21,05

s00

200

500

500

500

500

135

í36

137

Pasta íegislrador az oficio cart io com espessuÍá
de 2mm, íoÍado côm pâpêl monolúcido 7fu
plâstiíicádo. Papelelâs com lamanho apropriâc,o
paÍe espâço dê idenlifrcaÉo. Mecanismo
niquelado tipo exportáÇão, üsor ê compressor
plaslrcos Medrdas: 345mm dorso: 80mm coí.
píêlo taínânho: oíicio

Pasta sánfonacla plastic€ a4 c/1 2 divisoÍias

Pasta sâníonadâ plasti(ã a4 cl3í divisoriâs

PLASCONY

PLÂSCONY

GPP

Und

Und

Und

300

200

1000

R$ 48,17

R$ 81,23

R$ 4,40Paslâ suspênsâ kraft 1709 haste melalideâlpâm
oÍganizar paÉis e documênlos í6ita em cartão
kíaff hâstes pláslicas ô posí@es pâra visoí e

etiquetá dimênsõ€s: 361 x 240cm - cx 25 om

Pâstâ suspênsâ maímoíizeda. Especifr caçãoi
para uso em aíquivamenlo com medidâs de
apíoximadamente 36 cm de compnftento e 23,5
cm dê largurâ em papel cartáo 2409/mi, com
visor e etiquêlâ, grâmpo plástico e hasle pláslicâ

Íemovivel, de boâ quelidade durabilidade ê
aesistência.

139

140 Und

1000

'r000

R$ 6,07

R$ 11,88Pasta trânspârente om plástico polipropil€no

Pasla líanspaÍente. em plásl|co pohpÍopileno,

com eláslico scm

142

143

144 Peíuradorde pâpêlcl2 Íuíos pâra 60 folhas

MASTERPRIN Und

Und

und 100

RS 39,56

RS 99,28

RS 188,01

20128
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145

146

147

148

149

150

151

152

153

1U

155

156

157

158

159

161

162

163

164

165

166

168

169

110

171

Pllhâ alcâlinâ âaa'pâcote com 02und

Pncel alômico, material pláslico, lipo pontie

íeltío, tipo caíga rêcarÍegávê|, cor tintra preto,
azule veÍmelho. Cx c./12 unidades

ELGIN

ELGIN

JOCAR OFFICE

RS 11,16

R$ 24,40

R$ s3,52

P lhâ alcalinâ ãa'pacotê com 02und

Prncel escolar n" 10 Íedondo pcl c/12und

Prstolâ pârâ colâ quenle grande

Pislola para cola quenle media

Plstola pâra cola quenle pequena

Pranchela em eucater com prendedor de melâl

Ouadro branco escoiar medindo 100cmx70cm

ouadío bíânco escolâr medindo 3,00x1,20cm

Pincêl mâícãdoÍ p€ímânênlê pâra cd/dvd, com
02 ponlâs, nas cores prela ou vermelha. Cx c/12
unidades

Cx 500 R$ í.04

Und R$ 32,34

Und RS 12,93

OPP

OPP

OPP

NPP

NPP

NPP

Cx

Cx

Pct

Pct

Pct

Pcl

100

100

100

100

100

100

300

200

200

500

R$ 51,15

Pincel escolar no 12 r6dond0 pcl cflzund

Pincêl escolar no 1 4 Íedondo pcl dl 2und

Prncelescolêr no 2 íêdondo pcl cll2und

Pincelescolâr no 4 rcdondo pct cJl2und

R$ 61,98

R$ 38,81

R$ 44,22

RS 47,83

R$ 81,98

P ncel escolaÍ no 6 íedondo pcl cl12!nd

P ncel maícádor pâía quadro bíanco, recêí,ga em
carlucho, pontá redondâ cx d12 unidades.

RS 51,15

JOCAR OFFICE

JOCAR OFFICE

JOCAR OFFICE

DELLO

200

200

200

100

R$ 37,46

R§ 30.98

RS 23,62

R$ 28,56

DPP

WÀLEU

WALEU

DRR

DRR

LEO&LEO

LEO&LEO

JOCAR OFFICE

Porta lapis/clips/lêmbrete poliestireno cristal

160 Pra ncheia de poliesierino gêmpo metâlico, oficio
coÍes sortidas, 34,4x23x0,3cm

2

250

SOUZA

SOUZA

SOUZA

DRR

R$ 1s8,0s

R$ 522,55

RS 792,40

R$ 76,10

und

Und

Und

Cx

100

100

100

100Reabaslecedor parâ mâíc€dor permanenle, azul
Caixa com 12 unidades.

RÊabaslecedor paÍa mâÍc€doÍ peímanenle,
prelo. Caixa com 12 unidâdes.

167 Reabaslêcedor perá mercadoí permanenle.
veímelho, Caixa com 12 unidadês-

Cx

Cx

Pct

Rolo

Und

100 R$ 77.68

100 R$ 76,09

100 R$ 65,44

RS 66,79

R$ 232.01

RS 10,98

Régua comum, em aclilico cristâI, tâmanho 30
cm de compÍimenlo x 3,5 cm de largura x 0,3 cífi
de espessura, com grâduâção prêcisa. Pacote
d25 unidadês

Réguâ comum, êm âcrilico cÍistal, tamanho 50

crn de comprimento x 3,5 cm de largura x0,3 cm
de espessura. com grâduação píêcisa. Pacole

Tecido, em lnl, diversâs cores, rolo, com MAKE+
âproximadam€nte 50 melros.

Tesourâ cat'o em polipropileno, Íormato
analômico,lâmina êm eço inoxidável, com ponta
13 cm

2ü)

200

1000

1000112 Tesoura cabo em polipropileno, formeto
analômico, lâmina em aço inoxidável, coÍfi ponla

21 cm.

JOCAR OFFICE Und RS 20,91

21 t28

Ouadro branco escolar medindo 200cmx120cm

tJnd

Und

Und

Und
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173 Tesoura de 20 cmdecompÍimenlo (8"), para u6o
gerâ|, com cabo de polipropileno preto, com
lâmine em aço inoxidável.

Tesoura êscolar de pi@tar

Tesourâ êscolarsem pontâ pâra uso iníãnlilcom
câbo de polipropileno lâmina em aço inoxidável-
Cx cJ20 unidades, 13cm

Trnta guache 15ml êslojo c./06 corês.

JOCAR OFFICE

JÔCAR OFFICE

l.lnd

Câixa

1000

200

R§ 12,91

R$ 161,55

KOALA

RADEX

Caira 1000

500

R$ 10,08

R$ 7 .22

JOCAR OFFICE Und 1000 R§ 17,08

RADEX Frasco 5O0 R§ 7,22

RADÉX '100 R$ 94,76

OTT 100 Rs 75.20

174

175

176

'177

178

179

180

Tinlâ na cor avul, para almoíada de cârimbo de
borÍacha, em êmbalagem de aFoximadâmênte
40 ínl

Trnlâ na cor prelâ, paÍa elmoÍadâ de caÍimbo de
borÍácha, em embalagem de âproximadamêntê
40 ml

Trntâ pâÍâ pincel de quadío branco, nas coíes
prela, azul e vermelhâ. Cx d12 unidâdês, 20 ml

C)(

PclTrtâ plâstica arlesanâlo 37ml - pcl dl2lb .

5, DA ENÍREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser êxecutados confoÍme teÍmo de roferência do Edital de Íoama fracionada (se necessário) e conforme

forêm solicatados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeiturâ Municipal

de Sâo BêmaÍdo - MA.

6. DAS OBRIGÁÇOES OA CONTRAÍADA

6.1 - O fomecimento devê ser denlro dos padrôes estab€lecidos pela Píefêitura Municipal, de acordo com as especificações do êdita,,

responsabilizando-se por eventuais prejulzos decorÍentes do descumprimento das condiÉes estabelecidas.

6.2 - prestar os êsclarecimentos que forem solicitados pela Prefoitura Municipal, cujas reclamaçóês se obrigam a atender prontamente, bêm

como dar ciência mêdiatamente e por escrito, dê qualqueí anormalidade que verificaí quando da exêcução dos atos de sua respon§âbilidade,

6.3 - promover todos os meios nêcêssáíos à garantia dâ plena opêíacionalidadê do íomecimeôto, inclusive considêíados os casos dê gíeve

ou pâralisaÉo de qualquer natureza;

6.4 - A Íalta dê quaisqueí itens cujo fomecimento incumbe âo detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como molivo de íorçá

maioí para o alraso, má execuÉo ou inexecuÉo dos sêrviços objêto deste êdital e não ã eximirá das penâlidades a que está sujeita pelo não

cumprimento dos prazos e dêmâis condiçÔês aqui e§tabelecidas;

6.5 - ComunicaÍ imedialamente â PreÍeilura Múnicipal quâlquer alteração ocorÍida no endereçô, conta bancáia e outaas iulgadas necessárias

paÉ o recebimênto de correspondêncial

6.6 - Respitâí e Íazeí cumprir a legislaÉo de segurançá ê Administração no trabalho, paevistas nas normas regulamentadoras pêÍtinêntesl

6.7- Fiscalizaío peíêíto cumprimentodo fornecimênto a que se obngou, cabendo-lhe, integralmente, os ônusdeconentes. Talflscalizaçâo dar-

sê-á independêntêmente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à píópriâ Prefeitura em caso de auséncia ou omissáo de fiscalizaÉo de sua paíe, pelos danos ou preiuizos

causados por sua cúlpa ou dolo, devêndo a contrâtada adotar todas as medidas prevêntivas, com fiel obseNáncia às exigências das

autoridades competentes e às disposiçôes legais vigentesi

22128
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6.9 - Fomecer os produtos, conforme esüpulado neste editâl ê de acordo com a proposta apresentiâda;

6.10 - O atraso na êxecução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da prêsentê Atâ.

7. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

7.'l - Convocar a licitante vencêdoía para a retiEda da OÍdem de Fomecimento dos itens Ggiskados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informaçôês o esclaaecimentos quê v€nham a sersolicitados relativamente ao objelo deste
Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à emprcsa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contÍatada. toda ê qualquer iíregularidade constatada duranle o recebimênto do objêto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do rêgistro, enquanto pondênte de liquidação e qualqueÍ obrigaÉo. Esse falo
não seÉ gerador dê direilo a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antêcipado:

7.7 - Fiscalizaí a exec!çáo das obriga@s assumidas pelo contÍatado.

A, DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 diâs após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria .esponsável;

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mêrcado os preços registÍados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pêla
PÍefeitura-

8.3 - Caso constalâdo algumâ iÍregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serâo devolvidas ao fornecedor, para as necessâÍÉs
correções, com as inÍormaçóes que motivâram sua rejeição, sêndo o pagamento realizado após a reapresentaçáo das notâs fscâis êm fâturas.

8.4 - Nenhum pagâmento isêntará o FORNECEDOFyCONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implic€Íá aceitâÉo
dêfinitiva do Íornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrançp em banco, bem como, os que forêm negociâdos
com terceiros por intêrmédio da operaÉo de 'factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferênciâ de valores para outras praçâs serão de responsabilidades do Contretedo

9. DO REAJUS|AMENTO OÉ PREçOS

9.1 - Os preços rêgistrâdos manteÊse-ão inalterados pelo p€riodo dê vigênciâ da presente Ata, admiüdâ ê revisão no cáso de desequilÍbrio da
êquaÉo econômico fnanceira inicial dest6 instrumento a partir dê determinaÉo municipal, cabendo-lhe no máximo o íêpasse do percêntual
delerminado.

9.2 - Os preços registrados que sofíerem revisão não podeÍâo últíapassâr os prêços praticados no mêrcado, mânlendo-se ê difêrença
percenfuâl apuÉda êntíê o valor oíiginalmente constante da propostra e âquêle vigentê no mercado à épocâ do registro;

9.3 - Caso o pÍeço regist.ado seja superior à médiâ dos preços de mercado, a Prefeiturâ solicitará ao íomecedor, mediante conespondência,
rêduÉo do preço registrâdo, de Íormâ â âdeqúá-la.

8-2 - O Contratado/Íornecedor deverá indicâr no colpo da Nota Fiscal/Íatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especiíicâdo no
Anexo I e sua proposia de preço.

9.4 - FÉcassada a negodaÉo com o primeiro colocado a Prefeitúra poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislaÉo vigente, e
pelo preço da primeirâ, as demais empresas com preços registÍados, cabendo rescisão dêsta ata de registro dê preços e nova licitaÉo em
caso dê fracasso nâ negociaÉo.

10. DO CANCELAMENÍO DA ATA DE REGISÍRO DE PREçOS
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10.1 - A presentê Ata de Registro de Preços poderá ser cancelâdâ de pleno direito, nas seguintes situações;

1. a) Quândo o Íomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nossa Ata de Registro de Preços,

2. b) Quândo o fomêcedor dêr causa a rescasão administrativa da Nota de Emponho decorÍente destê Rêgisho de Preços, nas hiÉt6s6s
previstas nos incisos I a Xll, XVll e Xvlll do ad. 78 dê Lei8.666/93;

3. c) em quaisquer hipóteses dê execução total ou parcial da requisição/p€dido dos p.odutos de@rrcnte deste registro;

4. d) os pÍeços registrados se apÍesenta.em superiores aos praücados no mercado;

5. e) por razóes de inter€sse público devidamênte demonstradas ejuslificadas;

6.0 descumprir quâlquer dos itens da cláusula sexta ou séüma.

10.2 - Ocôrrendo cancelam€nto do preço registíado, o fomecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Atia.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicaÉo será fêitâ poí publicaÉo no Jomal Ofcial do
Estado/MA, considerando-se cancelado o preço íegistÍâdo a partir da última publicâÉo.

10.4 - A solicitâçáo do fomecêdoÍ parâ câncêlamento dos preços registrados poderá não seÍ aceita p€la Prefeitura, íacultando-se a esta nesle
caso, a aplicaÉo das penalidades p.evistas no Edital.

10.5 - Havendo o câncelamento do preço regiskado, cessarão todas as âtividades do Fomêcêdor, relativas ao fornecimento do item

10.6 - Cêso a Prefeilurâ náo se utilizê da prenogativa de cancêlâr êstâ Ata, a sêu exclusivo critério, podêrá suspender a sua execuÉo e/ou
suslâí o pagamento das fatuías, até que o Fornecedor cumprá integÉlmênte a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de RegisÍo dê PreÇos será cancelada automâticâmênle nas seguintes hipóteses:

1. a) Por decurso dê píazo de vaiidade

2. DOS PREçOS

12-3 - Se a êdiudicatária recusar-se a retirar a nota de empênho injustifrcadamente ou se não apresentar situaçâo regular no ato da feilura da
mesma, gârantida prévia e ampla defesê, sujeitar-se-á as seguint€s penalidades:

12.3.1 Multa de até í0% (dez por cento) sobrê o valor adjudicâdo:

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e desposas, tais comoi custos diretos e indirstos, tíibuloS incidentes,
taxa de êdministraÉo, sêrviços, encargos sociais, trabalhistas, sêguaos, ftetes. lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objelo
desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 , O descumprimento iniustificãdo das obrigações assumidas nos têrmos deste edital, sujeita à contratada â multâs, consoântê o caput ê

§§ do ãÍt. 86 da Lêi 8.666/93, incidentês sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

1. a) alraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento)i

2. b) a partir do 6" (seío) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 047o (quatro por cento), caractêrizândo-se a inexêcuÉo total da

obrigaÉo â partir do 11o (décimo primeiro) dia de atrâso.

12.2 - Sem prêjuizo das sânções cominadas no art. 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pêla inexecuÉo total ou parcial do objeto adjudicado, o
Munícipio de São Bemardo, através da Secretaria Municipêlde Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicarà Contratada
multa de alé 10% (dez por cenio) sobre o valor adjudicado;

12.3.2 Suspensáo têmporária de pârticipar de licitações e impêdimento de contrâtar com o Municipio de São Bemardo, por prazo de alé 02
(dois) anos, e.
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12.3.3. DeclêÍação de inidoneidâdê para licitar ou contralaí com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licitante, êdiudicêtária ou contÍatada quê deixar de entregar ou apíesentar documentaÉo falsa exigida paía o certame, ensejar o
rêtârdamento da execução de seu objeto, não mânliver a proposta, falhar ou fraudâr nâ êxecuÉo do contrato, compo arse dê modo inidôneo
ou comêtêrfraude fiscal, garantida prévia e ampla defêsa, fcará impedida de licitar ê contÍatar com o Município pelo prazo de até cinco anos e,

se for o caso. o Município de São Bemardo solicitará o seu dêscredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Eslado por igual periodo, sem
preiuízo da âçào penal coííespondente na forma da leil

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada seaá automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida dejuros moratórios
de 1% (um poí cento) ao mês. Caso a conkatada não lenha nenhum valor a Íêceber deste órgão da Prefeitura Municipalde São Bemardo, ser-
lhe,á concedido o pÍazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de suê intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo
efeluado o pagamento, seus dâdos sêrão encaminhados âo órgão competente para que seia inscnta na dÍvida ativa do MunicÍpio, podendo.

ainda a Prefeilura proceder à cobranÇa judicial da multa;

12.6 - As multas prêvistas nesta seÉo nâo êximêm â adjudicatáraa da repâÉÉo dos evêntuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel

venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não procêder âo recolhimenlo da multa no prazo de 05 (cinco)dias úteis, contados dâ intimação por pârte da Sêcíêtaria
Municipal de AdministraÉo, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaía Municipal de AdministÍâÉo, e,

se estes não forem suicientes, o valor qüe sobejar seíá êncâminhado para inscriÉo em Dívida Aliva e execuÉo pela PÍocuradoria Geral do
Municípioi

12.8 - Do ato que aplicar pênalidade cabeíá recurso, no prazo de 05 (cinm) dias úleis, a contar da ciência da intimação, podendo a

AdministraÉo reconsiderar sua decisão ou nesse plazo encaminhá-la devidamentê inÍormâdâ para â êprêdaÉo ê dêcisão supêrior, denho do

mesmo prazo

13. DOS rLlCrrOS PE rÁ'S

13.1 - As infraçÕes penais tipificâdas na Lei 8.666/93 seráo objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais

cominaçõês aplicáveis.

14. Dos REcuRsos oRçaMÊNÍÁRtos

14 1 - As despesas deconentês das conlratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotâÉo orçamentária

do âno em curso, ou das demâis que possam vir a adêrir a presente Ata, às quais seaão elencadas em momênto oportuno:

't5. DAS D'SPOSTÇOES Fl /ÁrS

15.1 - As partes fcâm, ainda, adstritas âs seguintes disposições:

I - Todãs âs alterações que se fizêrêm nêcêssárias serão registÍadas por intermédio dê lavratura de teÍmo aditivo a presêntê Ata de Registro

de Prêços.

It - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise têcnica, jurídica e decisão supeíior o Edilal de Pregão Eletrônico ISRP n".041/2022 e seus

anexos e as propostas das licitantes classificada§.

lll - É vedado câucionar ou utilizar o contrato decrrente do presente rêgislro para qualquêr opêÍâÉo financeira, sem previa ê exprcssa

autoÍizêÉo da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contratrantos êlêgem o Foro da Comarca de Sáo BemaÍdo, Estado do Maranháo, como compelente para dinmií quaisquer

queslões oriundas do presentê contrato. inclusive os casos omissos, que não puderêm ser resolvidos pelâ viâ âdministrativa, renunciando a

qualquer outÍo. poí mais pnvilegiado quê seja

16.2 - e por estaíêm de acordo, as partes íiímam a presente Ata, êm 03 (três) vias dê iguâl têor e forma para um só êfeito legal, flcândo uma

via arquivâda da sede da CONTRÁÍANTE, na forma do Aí1. 60 da Lei 8.666/93.

São BernaÍdo MA, 02 de dezembro de 2022
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PREFETTURA MUNTC|pAL DE SlÂO BERi{ARDO/i,A

sEcREÍÁR|o DE FrNANças

FRÂNCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

CPF no 182.609.183-í5

CONTRÂTANTE

T DO REGO LIMA EIRELI,

CNPJ: 27.357.462/000í-17

THIAGO OO REGO LIMA

CPFt 014.225.723-12

CONÍATAOA

Áuicri Vâldêáná Pêssoá dos Sârtos
C & igo d e i de ntíÍc aç ão : 8c27 t7 e a 5c cl a 3êOb 43d 88 7 2 2 c b 2 7 5 a 5oê aed 3 6 5A

pREFÊtruRA MUNtctpAL DE sÃo BERNARoo ##aro avtso DE HoMoLoGAÇÀo

pREFEtTURA MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo

##ATo avrso DE rioMoLocAçÃo

##aÍo HoMoLoGAÇÃo pREGÃo ELETRôNtco N' 052/2022

##TEX Pelo prêsentê lermo, a Comissão de LicitaÉo do Municipio dê SÃO BERNARDO. através da Secretaria Municipalde AdministrãÉo
tornâ público pâra conhecimenlo dos interessados, o julgamento das propostas dê que trata o processo licitatório no PE0522022 que teve

como objeúvo a seleÉo da melhor proposta para Registro de Preço pâra futura aquasiÉo de material de expedionte pãÉ atendêr as

necessidades do Municipio dê São Bernardo/MA. Foiem toda sua tramitaçáo atendida à legislaÉo perlinente. Desse modo, sâtisfazendo à lêi

e ao mérito, HOMOLOGO o píocesso licitatório n' PÉ0522O22 à(s) proponênte(s) T DO REGO LIMA ElRELl, CNPJ: 27.357.4620001-17

sediada na Rua DouloÍ Áreâ Leão (Zona Sul), no M9, câsâ 8, CentÍo, Tê.êsina - Piauí, com o Valor vencedor (a) de R$: 3.011.253,50 (três

milhões e onze mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquênta centavos), dêsse cerlame nos termos da Ata de Sêssão de Julgamento, o

seu objeto. Públiquê-se. Ao depârtâmênto competentê pârâ as providências dê costume.

í#oaT sÃo BERNAROO"MA, 02 de dêzembÍo de 2022

ít#ASS FÍancisco das Chagas carvalho

#íCAR Secretário Municipal de Finanças

Aúlor Valdeanê Pesôa dos Santos
c ó.J i9 o d ê i d ê nt llb a ç áo : e 7 6eB e0 8al3636 aa a0 6d4 9d 3 3ío cod cg 1 88 i 64 1

PREFEITURA i,TUNTIPAL DE SÃO BERNARDO ##ATO AVISO DE AOJUDICAçÃO

PREFEIÍURA MUNIcIPAL DE SÂo BERNARDo
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##ATo AVrso DE ADJUDTcAÇÃo
Rubrics:

##ATo ADJUDTcAÇÀo pREGÁo ELETRôNrco N. 05212022

,É#TEX Pêlo píesentê lêrmo, ê Comissão dê LicitâÉo do Municlpio de SÃO BERNARDO. através da pregoeka, toma público para
conhecimento dos inteíessados, o júlgamento das propostas de quê tÍata o processo licitalóíio no PE05212O22 que teve como objêtivo a
sêlêÉo da melhoÍ proposta para Registao de Preço para futura aquisiÉo do material do expedienle para âtonder as necessidadês do
Municipio de São Bemardo/MA. Foi em toda sua tramilaÉo atendidâ à legislaÉo p€rtinente. Oesse modo, sâtisfazendo à lei e ao méÍito,
ADJUDICO o processo lacitatório n" PE0522022 à(s) proponente(s) Í DO REGO LltltA ElRELl, CNPJ: 27 351.46210001-17 sediada nâ Ruâ
Doutoí Ârea Leão (Zona Sul), no 849, casa B, Centro, Teresina - Piaui, com o Valor vencêdor de R$: 3.011.253,50 tÍês milhões e onzê mil ê
duzentos e crnquenta e três reais e cinquenta centavos) desse cêrtame nos termos da Ata de Sessão de Julgamenlo, o seu objeto. Publique-
se. Ao departamento competente pâra as providênciâs de costume.

##DAT SÁO EERNARDO-MA, 02 de dezembro dê 2022.

IHASS Elizâ dos Santos AÍaújo Lima

IÉHCAR PREGOEIRA Municipal

áuio,: Valdêanê P€ss@ dc Sartos
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DECRETo MuNtctpAl N.189, DE 05 DE DEZEMBRo DE 2ozz - DtspôE soBRE o HoRÁRto DE ExpEDIEHTE No ÂmBno oa
ADM|STRAçÃo PúBLlcA MUNrctpaL, Et V|RTUDE Dos Jocos oa sELEçÃo BRAS|LEtRA DE FUTEBoL NA copa oo MUNDo

FIFA oE 2022 - NA FASE oE otTAvas oE FtltaL E FAsEs SEGUtNÍEs, E oÁ ourRAs pRovtoÊNcÁs.

DISPÔE SoERE o HoRÁRIo DE EXPEDIENTE No ÀM8ITo DA ADMISTRAÇÃo PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DoS JoGoS DA
SELEÇÃo BRÂSILEIRA DE FUÍEBoL NA coPA Do MUNDo FIFA DE 2022 - NA FASE DE oITAVAS DÉ FINAL E FASES SEGUINTES, E
DÁ ourRAS PRoviDÊNCtAS.
JOÁO IGOR VIEIRA CARVALHO, Píêfeito do Município de Sâo Bemardo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribui@ês constitucionais e
na foíma previsla no aÍt. 70, Vl, da Lei OÍgânica Municapal e; CONSIDERANDO que a SdeÉo Brasileira de Futebol passou na fasê de grupos
e avançou pâra fasê dâs oilâvâs de fnê1, CONSIDERANDO que é dever do Poder Executivo Municipal regulamentar o funcionamento de sêus
órgãos e repêrtiçôes e públicas no âmbito de seu terÍitório, para que sejã conÍeridâ mâior êficiência âdminiskaliva na prêstaÉo dos serviços
públicos
disponibilizados a seus municipes.
DECRETA:
Arl 10 - O expediente dos órgãos da Administração Públicâ, nos dias dê jogos válidos pelas oilavas de final e fasês sêguintes da Copa do
Mundo FIFA CataÍ 2022, que tenham participaÉo da SeleÉo Brâsileira dê Futêbol, sêrá da seguinlê foíma: I - No dia êm que o jogo oconer
âs16horâs-encerramenloàs14horas;êll-NodiaemqueojogoocorÍeràs12horas-encer.amentoàs11horas.Art.2-Odispostono
câput do artigo anlerior não se aplica aos órgãos e repartições públicas prestadores de serviços ossoncieis e emergenciais, quê não admitem
quaiquer tipo de paralisação. tais como, saúde, limpeza, sêgurânçâ, Conselho Tulelar e outros assim considerados, que devêíão funcionar êm
sua máxima amplitude, inclusive, em regime de plantão e/ou revezamento. Parágrafo único - Caberá aos Dirigentes dos órgãos e rêpartiçôês
integaantes da AdminishaÉo Públicâ Municipal, em suas respectivas árêas de aluaçâo, assêgurar a integral preservaÉo e funcionamento dos
serviços essenciais ê emeÍgenciais.
Aít. 3 o - Estê Decrêto êntrâ em vigor nâ dâta de sua publicaÉo, revogando se as disposiçóes em contrário.
REGISTRE-SE, PUELIQUE"SE E CUMPRA.SE,
GABINETE Do PREFÊITo MUNIcIPAL DE SÃo BERNARDo, ESTADO DO MARANHÁO.

BAtxE o DECRETo MUNtctpAL N. 189, DE 05 DE DEZEMBRo DE 2022 - DrspôE soBRE o HoRÁRto oE ExpEDtENTE No ÂMBrro
DA ADMISTRAÇÁo PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DoS JoGoS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MÚNDO
FtFA DE 2022 - NA FASE DE otrAVAS DE FTNAL E FASES SEGUtNTES, E DA ouÍRAs PRovlDÊNClAS. No LINK.

BAIXAR

Aútot: Vdl.loana Possa dos Saitos
código de identiticaçéo: 391 706463b6071998 91üt{a6Ít1 Sadcbol a
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