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ESTADO DO MARANHÂO
Prefeitura Municipal de lm pe ratriz
C om is são Permanente de L icitação

Superintendência de Registro de Preços
PREGÂO PRESENCIAL N" O,I3/2018. CPL

AÍA DE REGISTRO 0E PREçOS N.008/2019

A COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAçÃO - CPL, vincutâda âo gâb nete do
Prefeito, criêda pelâ ihstituÍda pelo Decreto n" 044, de 31 de julho de 1997 e suas
alteraçóes posteriores, com sede e Íoro na cidade de lmpêratri2/1,44, com sede à Rua
Urbano Sântos, 1657 - Bairro Juçara - lmperâkiz - l\,44 - CEP 65.900-505, neste ato
represenlâdo Presidêntê, Sr. Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portador
da Cédula de ldentidadê no 000042210795-6 SESP/N.,IA e do CPF n" 620.197.243-91.
norreêdo por meio da Porlâra nÔ 5569, de 19 de Dezembro de 2017, publicâdâ em
2011212017, no uso da atribu ção que lhe confere o Decreto Nrunicipal
de 04 de
julho de 2014, cohsiderando o julgámento da licitaçáo na modalidêde^'27
de prcgão, na
formê pÍesencial, para REGISTRO DE PREÇOS no 0l3i/20í6, publicada no diâ 14 de
março dê 2018, abertura da sessáo em 26 de março de 2018, às 10:00h, Processo
Administrativo n.o 20.001.2520120'17 - SEMED, resolve registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualiÍlcada(s) nesta ATA, de acordo com a clâssiÍicãção por
ela(s) alcançada(s) e nâ(s) quântidade{s)cotadâ(s), atendendo as condições previstâs no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'8.666, de 21 de iunho de
í993 e suas alteraçôes, Decreto n." 7.892, de 23 de janeirc de 2013, Lei Federal no.
10.520, de 17 dê julho de 2002, Decreto lvunicipal no.02212007, DecÍeto L4un;cipal no '13
de 31 de mêrço de 2015, em conformidade com ês disposições a seguir:

1,

DO OBJETO

presente Ata tem por objeto a contratação de empresa especializada no
fornecimento de Sistema de Ensino que oferecerá: Livros Didáticos {l\,/lâtemâl l- Aluno;
Maternal ll-Aluno, Pré€scola l-Aluno, ll Pré - escola ll - Aluno/lllaternal l-professor;
Maternal ll- professor, pré - escola l- ProÍessor, Pré - escola ll- proíessor) e Proposta
Pedagógica (Diretrizes Pedagógicas, Propostâ de Educagão Musical, Apoio pedagógico
para o professor, Formação Cohtinuada, Assessoríâ Pedagóglca e Escola dê Família
para profêssores da Educaçáo lnfantil), do Pregão Presencial no Ot3/2018, que é parte,L
jntegrante desta Ata, as§jm como a proposta vencedorâ, jndepehdehtemenle de

í,1 A

.,

transcrição.
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2. OOS PREçOS, ESpECtFtCAçóÉS, QUANTTTATTVOS e FORNÊCEOORES

quantitativo

2.'1. Do

OUANÍITÀTIVO
N

oEscRrçÀo

ORD

OUANTÍTAÍIVO

óRGÃoS

ÓRGÃo NÃo

PÂRTICIPÀNTES

PARTICIPÀN-rES
(NÚIVERO DE

{NÚMERo oE
ALUNOS)
MATERNAL I (02 ANOS)
MATERNAL N (03 ANOS)
PRÉ.ESCOLAR I IO4 ANOS)

lt {05

PRE-ESCOLAR

ÀLUNOS)

12.000

60 000

ANOS)

no Têrmo dê ReÍerêndâ.

2.2 , Do p.eço rêgistrado, âs especiíicaçóês do objeto, â quahtidade e as demâis
condiçõês ofeÉadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
MERLIN SISTEMA OE ENSINO LIMITADA
IÍEIV

U Nto

DESCRTçÀO

.IÂLÇÃ

QUANT,
(NUMERO DE

ALUNOS)

l

TTATERNAL
TTATERNAL

UNITÁRIO

TOTAL

4.600 080,00

,1.600 lt80 0D

l(02 ANOS)

Í

(03 ANOS)

PRÉ-ESCOLÀR I (04
ANOS)

PRÉ-ESooLAR

I

I]ND

(05

12.OOO

dêscnçô€s no Temo de

2.3. Os dêdos dos fomecedor(es) classiÍlcados são os que seguem

CNPJ/MF n" 02.374.177l0001

EndeÍeço:Av. Sete de Setembro,4476,
CuÍtiba-PR

TeleÍore (41)33r

Razáo Social:

l3
40

ãndâr,

cEP

2 4000

Represenlante: Dionisio lVüller
l

Órcão Exped dor/UF: SSP- PR

i

^li

! t9|i

^i!

80250-085

Fax: (41) 3312 4005

RG no 946.914rl

vl\g^vlv,

DE ENSINO

LIMITADA

Endereço Elelónico náo nformado

.'r

MERLI SISTEMA

CPF

n'X1

1A4-069-34

l !\9,

Secretaria Municipal de Educação

-

SE[rED

\
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2.5. Do quantitativo

N'ORD

DESCRTçÀO

ÂPRES.

SEMED
(NÚMERO

DEALUNOS)

l

MATERNAL I(02 ANOS)
MATERNAL II(03 ANOS)
PRE.ESCOLÂR I (04 ANOSJ

PRE-ESCOLAR ll (05 ANOS) conrtm6 dôscíçóês no
T€mo ds Reí€rânciâ.

UND

12.000

3. OA VALIOAOE DÂ ATA

3.1. A validade desta Ata de Reg stro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 23
de abril dê 20í9, não podendo ser pronogada.
4. DA GERÊNCIA DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1. Caberá à Superintendênciá de Registro de Preços dá Comissáo Permanente de
Licitação o gerenciarnento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais,
em conformidâde com âs normas do Oecrelo MuniciDâl no 13. de 3'1 de marÇo de 2015.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. Os preços registrados sáo os preços unitários ofertados pelos signatários destâ Ata.
5.2. Os preços registrados, bem corno o registro dos licitântes que aceitaram cotar os
mâterais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na atâ de
realização da sessão Dública do Prêgão Presencial n'013/201E. que é parte integrante
desta Ata de Regisko de Preços, indepêndentemente de transcrição.
6. DA UTTLTZAÇÃO OO REGTSTRO 0E PREÇOS
6.1. A presente êta implica em compromisso de ÍornecimenÍo, após cumprir os requisitos
de publrcidade, Ícando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos eÍetuados
.irâhtê srâ vâlirtrrlê. alênlrô ílôs 4rrântitãtivns êsrjmadô§.

6.2. O ajuste com os íornecedores registrádos será formalizêdo pelos intercssâdos
mediênte assinêtura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do
Pregão Prêsehcial ho 0'Í3/2018.

6.3. Em deconência da publicação desta Ala, o participante do SRP poderá Íirmar
contrato com os fomecedores que tiveram os preços registrados, devendo corrunicar ao
óigão Sestci e rea'Jsg d?qLlgle ern farneaer os iÍl3te!'jsis nê pÍ3lo egiêbelgciCc pelos
órgãos particiPantes.
Rua uúâno Sântos, 1657 - BâiÍro JuÇarâ
CEP: 65.900-505 - lmPeratrir[.iA
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6.4. O fomecedor terá o prazo de 05 (cinco) d as, contados a partir da convocação, para
a assinatura do contrato;
6.5. Caso o fomecedor classificado em p meiro lugar náo cumpra o prazo estabelecido
ou se recuse a executêr o fomecimento, teé o seu regisho de prêço cancelado, sem
preiuízo das sanções prêvistas em lei e no inshumento contratual. Neste caso, o órgáo
participante cornunicârá âo ór9ão gestor, competindo á este convocâr sucessivamente,
por ordem de classiícação, os demais íornecedoÍes.

6.6. O detentor do registro de pl.eços, durante o prâzo de vâlidade destâ Ata, 1i.j
obrigado a:
6.6.1. Atênder os pêdidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os matêriais, por prêço unitário registrâdo, nas quântidades indicadas
pelo participânte do SRe não podendo ultrapassar o q!ântitativo registrado;
6.6.3. Responder, no prazo de até 48 {quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor
do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participantê êm aderir à prêsênte
Ata (cãrona).
7. DAS CONUçÔES GERATS

7.'1. AG aa:rdiÇoca gcrars do ícrnocimonto, tai6 como os pra:os para enlrega ê
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos Íornecedores registrados,
sançóes e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referéncia e
no Editaldo Prêgão Presencial no 0í3/20í8.
8. DA DIVULGAÇÃO
ü,

i.

^

írijr;;.áváu i;iü

condiçâo indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgào Gerenciador até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de súa assinatura, para ocolrer no prazo de vinte
d as daquela dâta.

8.2. Registre-se que, no âmbito do pregáo, caso o primêiro colocado se recuse a âssinar
o contrato, a Administração dêvê convocâr os licitantes subsequentes para negociar, na
ordem de .lassiÍlcaçãc, sem qle exisla ê ebaigeloriedâde d€§tes êm igualár ê proPês13
inicialmente vencedora, coníorme disposto no art. 27, § 3", do Decreto 5450/05 e Decreto
0'13i2015.
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8.2.1. Art. 27, § 3ô O vencedor da licitação que não ízer a comprovação reÍerida no §

2'

ou quando, injustiíicadamente. recusar-se a assnar o cÁntrato ou a atâ de rêgistro dê
preços, poderá ser convocado outro licitântê, desdê que rêspeitada a ordem de
clâssficâção, para, após comprovâdos os requisitos habilitatórios e feita â nêgociaçào,
âssinar o contrato ou a ata de regisho de prêços, sem prêiuízo dês multas previstas em
editale no contÍato e das demêis cominações legâis.
8.3. Pa.a Ítmeza e validade do paclúado, â presente Ala foi lavrada e depois de lida e
achada em ordêm, vêi ass nada pelas pânes.

lmperatriz (1,44), 23 de abr I dê 2019
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