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CNPJ: 06.125.389/0001-88

MODALIDADE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N".001/2019.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N". OO1/20I9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 2O19O1OOT

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a panir da data de sua publicaçào no Diário Oficial;

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de Sâo Bemardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, Iocalizada Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Cenrro - Sào
Bernardo/MA, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.189i0001-88, representado neste ato pelo Secretário Municipal de
Administração o Sr. Raimundo Nonato Carvalho, RESOLVEM, registrar em ATA os preços da Empresa:
RIZOMAR M DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ no. 23.880.57910001-20, sediada na Rua Benedito Romão nr. 506
- Cenho - Magalhaes de Álmeida/MA, neste ato representada pelo Sr. RIZOMAR MARQUES DA COSTA,
ponador da RG NR 029403742005-4 SSP/MA, e CPF: 007.404.853-85, residente e domicilado na cidade de
Magalhães de Almeida,/MA, nas quantidades estimadâs nâ secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de
acordo com a classificaçào por elas alcançada por item, atendendo as conüçôes preüstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Regisrro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei
no. 8.666i93, Lei no. 10.520/2002, Lei Complementar no. 12312006 e suas alteraçÕes, e em conformidade com as

disposiçoes a seguir:

1. DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento parcelado de
MaterÍal de permanente (móveis e eletrodomésticos), para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal do
Municipio de São Bemardo - MA, conforme condiçôes e especifícaçôes constantes nesta Ata, no Edital e seus
anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORGÀOS/ENTIDADES a firmarem conrrataçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer liciEaçóes especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislaçào pertinente, sendo
assegurada ao detentor do regisrro a preferência de fomecimento, em igualdade de condiçôes.

2. ADESAO DE ORGAOS NAO PARTTCIPANTES

2.1 - A Ata de Regisno de Preços, durante sua ügência, poderá ser utilizada por qualquer órgào ou entidade da
Adminisrração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de

regime próprio que não tenha parricipado do certame licitatóúo mediante preúa consulla ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgàos e entidades que não paúiciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possÍveís fornecedores e respeclivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificaçào.

2.3 - Caberâ ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela estabelecidas,

optar pela aceitação ou nào do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desdc que

o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçÕes ou conrrataçôes adicionais, não poderâo exceder, por órgão ou por entidade, a 509o (cinquenta
por cento) dos quantitativos regisüados na Ata de Registro de Preços durante sua úgência, e ainda o quantit,rlivo
decorrente üs adesôes à ata de registro de preços nào podcra exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgio gerenciador e para os órgàos participantes.
independentemente do número de órgãos nào participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e

o cumprimento das eigências da legislaçào úgente.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeltura Municipal de Sào Bernardo - N'ÍA.
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3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua pubLicaçào no Jomal Oficial do
Estado/MA.

3.3 - A SECRETARIA,/ORGÃoS/ENTIDADES pârticípântes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaía Municipal de Obras Infra-estrurura Urbana e Rural; Secretaúa Muúcipal de Melo Ambiente
Desenvolümento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaúa Muúcipal de Administração;
Secretaría Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, Secretaria de
Assistência e Desenvolümenco Social; Secretaria de Culrura, Esportes e Lazer;

4. DO CONTRÁI'O

4.1 - O preço a quantidade e a especúcaçâo dos sewiços/produtos registrados nesta Ata encontram-se índicados
na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD P.UNIT P. TOTAI-

t ANTENÁ DIGITAL ELSYS 20 15.960,00

2 AR CONDICIONADO I2.OOO BTU AGR.{TTO 50 t.499,00 74.950,00

] AR CONDICIONADO I8.OOO BTU AGRATTO 40 2.795,00 1.800,00

4 AGRATTO t00 2.990,00 299.000.00

5 AR CONDICIONADO 9.OOO BTU AGRATTO 60 1.299,00 2.940,00

6 ARMÁRIO BALCÃO MDF 02
PORTAS

MODELO
MOVEIS

20 401,40 8.028,00

7 ÁRMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS
100 x 90

MODELO
MOVEIS

332,56 4.988,40

8 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS
MEDINDO I,60

MODELO
MOVEIS

60 459,35 27.561,00

9 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS
MEDINDO I,98

MODELO
MOVEIS

50 57),41 28.620.50

l0 ARMÁRIO DÉ AÇO 06 PORTAS MÍLLA t0 977,07 9.770,70

ll ARMÁRIO DE ÁÇO TRIPLO 03
PORTAS

MILLÁ 10 4a231 4.a21,]o

l0 46),1 13.861,30L2 ARQUIVO DE AÇO COM 04
GÁVETAS

MODELO
MOVEIS

MODELO
MOVEIS

25 504,90 t2.622.50l3

BALCÁO PIA DE AÇO MILLA 8 7n]1 6.258,64

3 4.168,93 12.506,79l5 BÁNCÁDA PARA IO

COMPUTADORES
MODELO
À4OVFIS
MODELO
MOVEIS

7 1.958,07 13.706,49l6 BEBEDOURO 02 TORNEIRAS
COM FILTRO

MODELO
ÀIOVFIS

8 2.498,00 19.984,00t7

2.900,00 29.000,00l8 BEBEDOURO 04 TORNEIRÁS
COM FILTRO

MODELO
MOVEIS

SMALTECH l5 798,00 ll.970,00l9 BEDEDOURO DE COLUNÁ

50 129,00 16.450,0020 BIRO DE I.2OM QUÁLITY
MOVEIS

SOL PLAST I200 39,00 46.800.0021 CADEIRÁ DE PI-ÁSTICO S/
BRAÇO MONO BLOCO
CADEIRA DO PROFESSOR COM
DETALHE PIÁSTICO

MODELO
MOVEIS

40 5.))1,20

23 CADEIRÁ SECRETARIA COM
RODINHA

MODELO
MOVEIS

t00 271,46 27.146,00

CÁDF]IRA SECRETARIA FIXA MODELO
MO\'EIS

100 139,00 13.900,0024

798,00

AR CONDICIONADO 24.OOO

BTU

l5

ÁRQUIVO DE AÇO COM 05
GAVETÁS

t4

BEBEDOURO 03 TORNEIRÁS
COM FILTRO

l0

22 110,58
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Valor total rcgistndo: R$: 2-0§.922,43 ( dois milhaes oitenta e oito mil novecentos e uinte e dois reais e
quatenta e ü* centavos)

25 CAIXA DE SOM ÁMPLIFICADA
ACIIOO

AMVOX IO t.758,27 t7.582,70

26 CARTEIRA E MESÁ DO ALUNO
IIJVENIL

MODELO
MOVEIS

l3l0 149,00 464.170.00

27 CONJUNTO CAD. ESCOLÁR
INFANTIL

MODELO
MOVEIS

200 549,00 109.800.00

28 DVD PI-AY HDMI I,G 20 294,00 5.880,00

29 ESTANTE DE AÇO COM
REFORÇO PARÁ LIVROS

MODELO
MOVEIS

l5 644,33 9.664,95

l0 FOGAO AI]TOLIMPANTE 04
BOCÁ

ESMAI TEC 479.00 I4.370,00

ll FOGAO AUTOLIMPANTE 06
BOCA

ESMALTEC 10 750,00 7.500,00

12. FOGÁO TNDUSTRIÁI (}4 BOCAS
COM FORNO

ARACEBA l0 1.990,00 19.900.00

tl FOGÃO INDUSTRIÁL 06 BOCAS
COM FORNO

ÁRACEBA 15 2.600,00 39.000.00

j4 FREEZER 02 TAMPAS CONSUI l0 3.600,00 16.000,00

l5 FREEZER CHA 220 OI TAMPAS CONSUL 2.299,00 34.485.00

l6 LIQUIDIFICADOR O3

VELOCIDADES
ARNO t0 t75,00 1.750,00

37 I-IQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
04 I ITROS

MODEI O
MOVEIS

756,60 15.I]2,00

l8 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
06 LITROS

MODELO
MOVFIS

20 85.1,35 17.087.00

39 LONGARINA 03 LUGARES QUALITY
MOVEIS

l0 425,00 12.750,00

40 LONGARINA 05 LUGARES QUALITY
MOVEIS

20 750,00 15.000,00

4t MESA DE PLÁSTICO SOLPLAST 100 79,00 7.900,00

42 MESA DO PROFESSOR MODELO
MOVEIS

38 189,87 t4.815.06

MESA PARÁ REFEITORIO IO
LUGARES

MODELO
MOVEIS

l0 1.798,00 17.980.00

44 MESA REDONDA PARÁ
LEITURÁ 04 LUGARES

MODEt,O
MOVEIS

l0 459,n 4.597.70

45 PRÁTELEIRA DE ÁÇO ABERTÁ
COM REFORÇO

MODELO
MOVEIS

)5 219,00 5.475,00

46 REFRIGERÁDOR CRÁ30 OI

PORTAS
CONSUL 20 1.506,18 t0.121,60

47 CONSUI 8 2.140,00 18.720.00

48 ROUPEIRO DE AÇO COM 20
PORTAS

MOTJEI O
MOVEIS

t.357,11 27.146,60

49 SUPORTE UNI!tsRSAL PARÁ
TV

FORMA l0 29,00 870,00

50 TV 39 POLEGADAS SMART TV PHILCO l5 1.890,00 28.150,00

5I TV 4] POLEGADAS SMART TV PHILCO l5 2.250,00 t3.750,00

52 TV 49 POLEGADAS SMART TV PHII CO 20 2.990,00 59.800.00

53 VENTILADOR DE COLUNA MUNDIAI- 50 239,00 11.950,00

51 VENTIIADOR PAREDE 50 CM VENT DELTA 500 229,00 u4.500.00

5 , DÁ ENTREGA

q

t0

I

15

20

REFRIGERADOR DUPLEX 02
PORTAS

20

I
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5.1 - Os itens regisrrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada (se
necessárÍo) e con{orme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo pâra enrega será diáúo conforme so[citaçáo e pedido efetuado pelo departamento de
compras da Prefeitura Municipal de Sào Bemardo - MA.

6. DAS OBRIGAÇOE, DA CONTRATADA

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padroes estabelecidos pela Prefeirura Municipal, de acordo com as

especificaçôes do eütal, responsabüzando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumpdmento das
condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeirura Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam a

atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escúto, de qualquer anormalidade que veíficar
quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
consíderados os casos de greve ou paralisaçào de qualquer naureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço regisrado, nào poderá ser alegada
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos seniços objeto deste edital e náo a
eximirá dâs penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condiçôes aqui
estabelecidas:

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municlpal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancaria c
outras julgadas necessáúas para o recebimento de correspondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Admiúsnação no trabalho, preústas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

ó.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralrnente, os ónus
decorrentes. Tal fiscalÊação dar-se-á independenternente da que será exercida por esta Prefeirura;

6.8 - lndenizar tercetos e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizaçào de sua parte,
pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçoes legais ügentes,

6.9 - A contratada ficará obúgada a aceitar, nas mesmas condiçoes deste edital, os acréscimos ou supressÕes que se

fizerem necessárias, até o limite de 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto ad.ludicado,
devendo supressôes acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10- Fomecer os produtos, con-forrne estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

ó.ll - C) atraso na execução caberá penalidade e sançôes preüstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens registados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todâs as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçÕes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento
do objeto;

y'2/i
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7.5 - Neúum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaçào e
qualquer obúgaçao. Esse fato nào será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçào monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obúgaçôes assumidas pelo contrarado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissâo da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaVfatura, descriçào do item fomecido, de
acordo com o especúcado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregulaúdade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolúdas ao fomecedor. para as
necessáúas correçôes, com as in{ormaçôes que modvaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentaçào das notas fiscais/faturas.

8.4 - Neúum pagamento Ísentará o FORNECEDOR/CONTRÁTADO üs suas responsabilidades e obrigaçôes,
nem implicará aceitaçâo definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como,
os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoíng";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serâo de responsabilidades
do Contratado.

9. DO REÁJUSTAMENT'O DE PREÇOS

9.1 - Os preços regisrrados manter-se-ão inalterados pelo peúodo de úgência da presente Ata, admitida a reüsào
no caso de desequübúo da equaçào econômico financeira inicial deste ínstrumento a partir de determinação
municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que soherem reúsão não poderào ultrapassar os preços praricados no mercado,
mantendo-se a díerença percentual apurada enrre o valor oúginalmente constante da proposta e aquele úgente no
mercado à época do regisfto;

9.3 - Caso o preço registrado seja superíor à rnédia dos preços de mercado, a hefeltura solicitará ao fornecedor,

medÍante correspondência, reduçao do preço registrado, de forma a adequá-la.

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

termos da legislaçáo úgente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaçào em caso de fracasso na negociaçào.

9.5 - Será considerado compaúveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

l0.l - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes siruaçôes,

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigaçÕes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços. 

-
'...b) Quando o fomecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de-

Preços, nas hipóteses preústas nos incisos I a XII, XVII e XVIIT do aú. 78 da Lei 8.666/93;

P
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c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

d) os preços regisuados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razôes de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será
juntada ao processo adminisrrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunícaçào será feira por
publicaçâo no diário oficial do municipio, considerando-se cancelado o preço registrado a partír da última
publicação.

I0.4 - A solicitaçào do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá nào ser aceita pela Prefeitura,
facultando-se a esta neste caso, a aplicaçao das penalidades preústas no Edítal.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarào todas as atiüdades do Fornecedor, relativas ao
fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo c tério, poderá
suspender a sua execuçào e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra integralmente a

conüção contrarual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

ll.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e

indiretos, tíbutos iacidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro
e outros necessáúos ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

]2. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injusrúcado das obrigaçóes assumidas nos terrnos deste edital, sujeita à contratada a

multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/91, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma
seguinte;

a) atraso até 05 (cinco) üas, multa de 029o (dois por cento);

b) a partir do 60 (sexto) até o Iimite do 100 (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a

inexecução total da obrigaçao a partir do tlo (décimo prímeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuÍzo das sançôes cominadas no art. 87, L III e IV, da Lei 8.666/91, pela inexecução total ou parcial do
obleto adludicado, o Municipio de Sào Bemardo, através da Secretaúa Municipal de Administraçào poderá,
garantida a préúa e ampla defesa, apLicar à Contratadâ multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se nào apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantída prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.1.2. Suspensào temporáúa de parricipar de licitaçocs e impedimento de contratar com o \,lu cipio de SÀo

Bernardo. por prazo de até 02 (dois) anos, e,

I
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12.3.3. Declaração de inidoneidade para Licitar ou contratar com a Adminisrração Pública Municipal.

12.4 - A Licitante, adjuücâtáría ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do conúato, comportar se de modo inidôneo ou cometer haude fiscal, garantida préúa e ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com o MuúcÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Municipio de
Sâo Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodo, sem
prejuÍzo dâ açào penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contrâtada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada nào teúa nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de Sào Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias ureis,
contados de sua intimaçào, para eferuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento,
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscúta na diüda ativa do MunicÍpio, podendo,
ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da mulca;

12.6 - As multas preústas nesta seção não eximem a adjuücatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuÍzos que seu ato puúvel veúa causar ao Municipio de Sào Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
inúmaçào por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado
dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes nào forem suficientes, o

valor que sobejar será encamÍúado para inscrição em Diüda Ativa e execuçào pela Procuradoria Geral do
MunicÍpíoi

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
íntimação, podendo a Admiúsaação reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encarninhá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão supeúor, dentro do mesmo prazo.

13, DOS IUCITOS PENAIS

I3.l - As infraçôes penais tipÍficadas na Lei 8.666/93 serào objeto de processo judicial da forma legalmente preüsta,
sem prejuÍzo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁR IOS

l4.l - As despesas decorrentes das contlatações oíundas da presente Ata de Registro de Preços, co[erão à conta
de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam úr a aderir a presente Ata, ás quais serào

elencadas em momento oporruno:

15. DAS DISPOSIÇOES FTNAIS

15.1 - As panes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçôes:

I - Todas as alceraçÕes que se fizerem necessáúas serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a

presente Ata de Registro de Preços.

II - únculam-se a esta Ata para fins de analise têcnica, jurÍdica e decisão supeúor o Edital de Pregão n0. 001/2019e

seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou urilizar o concrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira,
sem preúa e expressa autoúzação da Prefeirura.

r

16. DO FORO

Pllji .FOLHA NO / 2 ?
PROCESSO
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PROCESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

16.l - As panes connatantes elegem o Foro da Cornarca de Sào Bemardo, Estado do Maranhão, como competenEe
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que nâo puderem ser
resolúdos pela úa administrativa, renunciando a qualquer ouro, por mais púvilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as panes firmam a presente Ata, em 03 (tres) rias de igual teor e forma para um sô
efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRÁTANTE, na forma do Árt. 60 da Lei 8.ó6ó/93.

- MA. lI de fevereiro de 2019
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