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PREFETTURA ÍIIUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçÂ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÀO BERNARDO/
CNPI: 06.125,3E9/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na.013/2019.
PREGÁO PRESENCIAL- SRP NO OI7i2OI9
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2OI9O7OOI

VÁIJDADE: 12 (doze) meses contados a pa.rtt da data de sua publicaçào no Diário Ofícial do
Estado do Maranhào.

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de Sào Bernardo, Estado do N{aranhao, com sede
adminisrrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na r*'a Pça Bemardo coelho de Almeida 863 - Cenro
Sao Bernardo-1.ía, inscrito no CNPJ sob o no.06.125.389/0001-88, represenudo neste ato pelo Secretário
de administraçao Sr. MANOEL DEJESLIS SILVA DE SOLISA porrador do RG: 2330217- SSP/PA e CPF:
426.251.492.-72,RESOLVE, registrar os preços da empresa:J AMORItr't CASTRO-N,IE, inscrim no CNPJ
no. 10.747.]6910OOl-21, sediada na Av. Daniel de La Touche/Rua Auxiliar II no 284 - Quadra 13 . Cohajap -
Sao Iuis/NlA, nesre ato rcpresentada pelo Senhor: Francisco amorim Castro portador do RG:
056597.112015-0, SSP/MA, CPF: 450.108.033-72, residente e domiciliado na cidade de Sâo Luis/, n:s
quantidâdes estimadas na secçào quatro desEa Ata de RegisEo de Preços, de acordo com a classificação
por elas alcânçada por item, atendenclo as condiçôes preústas no instrumento convocatório e i§
constantes desta Ara de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei no-

8.666/93, Lei no. 10.520/2002, Lei Complemenmr no. 12312006 e suas alteraçôes, e em conlormidade com as

disposiçoes a seguir:

r. Do oBJETO
l.l - A presente licitaçào tem por objeto o Registro de Preços para fucura e eventual Contrataçâo, de

empresa para execuEo dos serviços de conserto de mobiliários e carteiras escolares com reposição
d. p"ç*, atÍavés do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados ao atendimento das
Sccretarias da Prefeitura Municipais do Municipio da Sào B€rnardo - MA, conforme condiçôes e
especificaçôes constantes nesta Ata, no Edítale seus anexos.

l.l.l Esre instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contraraçÕes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitaçoes especiÍicas para aquisiçào do(s), obedecidas a lcgislaçao
pertinente, sendo assegurada ao detentor do regisrro a preferência de fomecimento, em igualdade de
condiçoes.

2. ADESÀO DE ORGÀoS NÀo PÁRTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registm de Preços, duranle sua vigencia, poderá ser utilizada por qualquer órgào ou
entidade da Adminisraçao inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgaos públicos,
estatais ou ainda de regime própúo que nao tenha participado do ceúame licitatório mediante previa
consulta ao ôrgao gerenciador.

2.2 Os órgaos e enridades que nào participaram do registro de preços, quando desejarem tazer uso da
Ata de Registro de Preços. deverâo manifestar seu interesse junto ao órgao gerenciador da Ata, para que
este indique os possÍveis fomecedores e respecti!-os preços a serem pràticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 Cabcrá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela
estabelecidas, optar pela aceitaçâo ou nâo do fomecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em At4 desde que o fomecimento nâo prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2.4 As aquisiçôes ou contrâtaçôes adicionais, nào poderào excedeÍ, por órgào ou por enridade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e
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ainda o quantiarivo decorrente das adesÕes à ata de registro de preços nao poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgào gerenciador c
para os órgàos pafticipantes. independentemente do número de órgàos nào p,[ticipantes que, desde que
devidamente comprorada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislaçâo l,igente

3. DÁ GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

J.l - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - MA.

3.2 A Presente Ata teú validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaçao no Jomal
Oticial do Estado/MA.

3.1 - A SECRETARIÁJoRGÀoS/ENTIDÁDES partÍcipantes desta Ata de Registro de Preços sâo:

Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infuaestrutura tlrbana e Rural; Secretaria Municipal
de ivteio Ambiente DesenvolvÍmento []rbano e Rural; Secretaria lvlunicipal de Educaçao; Secr€Earia
Níunicipalde Administraçào; Secretâria lr{unicipal de Administraçâoi Secretaria N{unicipal de Finanças e

Planejamento; Secretaúa de Ássistência e Desenvohimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e

l aztÍl,

4- I)O CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata enconrram-se
indicados na tabela abaúo:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT V.T.INIT V.TOTAL
I REGLIIÁGEM SIMPLES DE

CADEIRÁS
Consertos de mecanismos de regulagem de altura
travados ou frouxos: Conseno de mecanismo para
ajuste de encosto c assento; Conseno de bases
quebradrs ou torta:i; Consertos de alavancas
quebradas

2000

19,00 18.000.00
2 REPARO E TROCÁ DE

ROI)INHAS DE CADEIRÁS
Troca de rodÉio e rodiúas assim como sua
limpeza íacilitando sua rotaçào.

t800
11.90 25.020,00

l REPARO DE BRÁÇO COM
SUBSTITUIÇÀO DE PEÇA

ReparaÇào de braços com defeitos de fabrica e

fixaçao deles na posiçâo ideal ajuste de parafusos
as vez€s com suas trocas de peças

2000

t8,00 76.000.00
I REPARO DO EIXO

CENTRÁLCOM
REMONTÁGEM

Avaliar e consertar defeitos no eixo central assim
como fazer sua regulagem.

2000

+7,00 94.000.00
5 TROCADEEIXO

CENTRÂL

'l'rocar o elxo quando analisar que nào tem
consello

t500
88,10 132.150,00

TROCA DE COBERTIIRA
EM TECIDODE CADEIRA
SECRETÁRIA

Trocar o tecido da cadeira quando houver
necessidade, retirando o tecido velho ou rasgado e
colocando o tecido novo.

r500 -19,00 73.500.00

7 TROCA DE COBERTI]RÁ
EM TECIDO DE CADEIRÁ
PRFSIDFNTF

Trocar o tecido da cadeira quando houver
necessidade, recirando o tecido velho ou rasgado e

colocando o tecido novo.

li00 62,00
93.000.00

8 TROCADE COBERTIIRÁ
EM TECIDO IÁNGARINA

Trocar o tecido da longarina quando houver
necessidade, retirando o tecido velho ou rasgado e

colocando o tecido novo

1000

r+2.00 ,+26.000,00

9 TROCA DE COBERTT]RÁ
EM TECIDO I)E BANCO

Trocar o tecido de banco quando houver
necessidade, retirando o tecido velho ou rasgado e

colocando o recido novo.

1500

+8,00 72.000.00
t0 TROCÁ DE ENCOSTO DE

CADFIRA
Trocar o encosto quando houver necessidade
impossibilitando seu conserto.

2000
+i,00 90.000,00

ll TROCA DE ASSENTO DE
CÁDEIRÁ

Trocar o assento quando houver necessidade
impossibilimndo seu conserto.

1800

+6,50 83.700,00

6
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l2 REGI ]IÁGEM GERÁL DE Avaliar as posiçô€s dr equilÍbrio das mesas.
ajustar parafusos e reparos de gavetas

1800

27,00 48.600,00
1J AJTISTE DE MESAS COM

TROCA DE PÂRÁFTISOS
1-rocar parafusos para poder mudar sua fixaçâo
perante o equilÍbrio

2000
10,00 60.000,00

t-l AJt.rsTE DE ARMÁRrO DE
FERRO

AJrlsTE DE ÁR\4ÀRIO DE FERRO r500
59,00 88.500.00

15 REGULAGEM DE
ESTANTE DE FERRO COM
PINTUR,{S

Regular as estantes como aperto dos parafusos,
soldas e pinturas

1500

112,00 168.000,00
l6 AJTISTE E TROCA DE

PARÁT1JSOS DE
ÁR,VARIo DE MDF

Avaliar as posiçoes de equilÍbrio, ajustar parafusos
e reparos de gavetas

t800

,í5,00 8l.r)00,00
t7 COLOCAÇÁO DE

PTIXÁDOR OU PÉ DE
ÁRMÁRIo DE MDF

Troca de puxadorcs e colocaçào de pé, quando
houver necessidade

1500

32,00 .18.000,00

l8 colocÁÇÃo DE FUNDO
DE GAITTAS DE
/|RMÁRIOS DE MDF

Colocaçào de fundos de gavetas refazendo assim
toda o material da gaveta se houver necessidade.

r500

17,60 56.,100,00

l9 AJTISTE E COLOCAÇÀO
DE ÁRREBITES EM
ÁRMÁRIOS DE ALT]MINIO

FazeÍ manutençâo corretiva em todos os
armários de alumÍnio assim mesmo como a troca
de posiçao dos arrebites;

2000

45,00 90.000.00
29 sou)A DE PEQUENO

ORTE EM MOVELDE
FERRO

Soldas pequenas [eitas em cadeiras e armários 2000

)) nn +4.000,c)0

t0 SOLDA DE MEDIO PORTE
EM MOVEL DE FERRO

Soldas médias feitas em pofiâs e es[antes 1000
31,00 62.000,00

ll SER!'IÇOS DE SOI.DA DE
GRÁNDE PORTE EM
MOVEL DE FERRO

Soldas grandes feitas em portoes de aço e

diúsórias de ferro
800

70,00 56.000,00
\2 SERVIÇOS DE TROCA DE

PORTÁ LIVROS EM PVC
RIGIDO

Fazer troca de Pofta liwos em PVC rÍgido padrao
FNDE existenre que apresentarem defeito e nâo
for possÍvel conserto.

2500

tr oô 80.000,00

t] SER!'IÇOS DE TROCA DE
PRANCHETA EM PVC
BJGIDO

Fazer troca de prancheta em PVC úgido padrao
FNDE existente que apresentarem defeito e nao
for possível conseno.

5000

12,00 t60.000.0()

)4 SERVIÇOS DE TROCÁ EM
PRÁNCHETÁ DE MDF

Fazer troca de pranchea em MDF de l5mm dupla
face existente que apresentarem defeito e nao Íor
possÍvel conserto.

.1000

11,00 52.000.00

li SERVIÇOS DE TROCÁ DE
ASSENTO EM PVC RIGIT)O

Fazer troca de assento de PVC rÍgido padrâo
FNDE conÍormc modelo e cor existcnle que
apresenrarem defeito e nào for possivel conserto.

5000

30.00 150 000.00
l6 SER!{ÇOS DE TROCÁ DE

ENCOSTO EM PVC
RIGIDO

Fazer troca de cncosto de PVC rrgido padrao
FNDE corllome modelo e cor existente que
apresentarem defeito e nâo for possível conseúo.

5000

10.00 150.000.00
VAI-OR TOI-AI- R$: 2.597.870,OO ( dois milhoes quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta reais)

5. DA ENTREGA

5-l Os itens registrados deverào ser execurados conÍorme temo de referencia do Ed.ital de forma
fracionada (se necessário) e conlbrme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitaçào e pedido efêEuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de Sào Bernardo - IuA.

6. DAS OBRIGAÇOES DÁ CONTRÁTADA

I

I

I
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6-l Executar o serviços com fornecimento de peças dentro dos padroes estabelecidos pela Prefeitura
lrlunicipal, de acoldo com as especificaçoes do ediul, responsabilizando-se por evenruais prejuízos
decorrentes do descumprimento das condiçôes estabelecidas.

6.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçoes se

obrigam â atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execuçào dos âtos de sua responsabilidade;

6-3 Promover todos os meios necessários à garanria da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisaçao de qualquer natureza;

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o aü:§o, má execução ou inexecuçâo dos serviços objeto
deste edital e nâo a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais
condiçôes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteraçâo ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárirs para o recebimento de correspondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaçao de segurança e Administraçao no trabalho, previstas nas

normas regulamentadoras perdnentes;

6-7 Fiscalizar o perleito cumprimento do fornecimento a que sc obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalizaçao dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6-8 Indenizâr terceiros e/ou à própúa Prcfeirura em caso de ausência ou omissao de fiscalizaçao de sua
parte, pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a conúatada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel observância às eúgências das autoridades competentes e às disposiçôes
legais vigentes;

6.9 A conrratada ficará obrigada a aceimr, nas mesmas condiçÕes deste edital, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessárias, até o limite de 25o[ (únre e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressôes acima desse limite ser resultantes de acordo entre
as paúesi

6.10 - Fomecer os produtoíserviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a propost t

apresentada;

6.lI O affaso nâ execuçào caberá penalidade e sançôes preüstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

7.1 Convocar a licitante vencsdora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens regisrrados;

7.2 Fomecer à empresa a ser conEratada todas as informaçoes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 EÍêtuar o pagamento á empresa nâs condiçôes estabelecidas neste Edital;

7.4 rr'otiÍicar por escúto, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constarada durante o
recebimento do objeto;

7.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidaçào e qualquer obúgaçào. Esse fato nào seú gerador de direito a reâjuskmento de preços ou a
acualizaçào monettuia;

rV
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7.6 Nào haverá, sob hipótese alguma, pagirmento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execuçâo das obrigaçoes assumidas pelo contratado

8. DO PAGAMFNTO

Ll - O pagamento seú efetuado aré 30 dias após a emissào da nota fiscal devidamente atesmda pela
Secretaria responsâvel;

8.? O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaVfatura, descriçào do item
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.1 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serâo devolúdas ao
fornecedor, para as necessárias correçôes, com as informaçoes que modvaram sua rejeiçào, sendo o
pagamento realÉado após a reapresentaçao das notas fiscais/faturas.

8.+ Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR ICONTRÁTADO das suas responsabilidades e

obrigaçoes, nem implicará aceitaçâo definitiva do fornecimento.

8.5 O Contratante nâo efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meío de cobrança em banco,
bem como, os que forem negociados com tercciros por intermédio da operaçao de'factoring";

8.6 - As despesas banciirias decorrentes de transferência de valores para outras praças serâo de

responsabil idades do Contratado.

9. DO REÁJTTSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registmdos manter-se-âo inalterados pelo peíodo de vigência da presente Ata, admitida a

revisào no caso de desequilÍbrio da equaçào econômico financeira inicial deste instrumento a panír de

determinaçao municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percenrual determinado.

9.2 Os preços registrados que sofrerem revisâo nào poderao ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta
e aquele vigente no mercado à época do registro;

9,] - Caso o preço rrjistrado seja superior à média dos prcços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

Íomecedor, mediante correspondência, reduçâo do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociaçâo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e conl'ocar,
nos ternos da legislaçao vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresâs com pÍeços registrados,
cabendo rescisâo desta ata de registro de preços e nova licitaçào em caso de fracâsso na negociaçào.

9.5 Será considerado compâtÍveis com os de mercado os preços regismados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prcfeitura.

IO. I)O CANCEIÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

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

a) Quando o fornecedor nào cumprt com as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisào adminisrativa da Nota de Empenho deconente deste
Registro de Preços, nas hipótes€s preústas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do aü. 78 da Lei 8.666/9];

c U
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c) em qualquer hipóteses de execuçào totzl ou parcial da requisiçao/pedido dos produtos decorrente
deste registro;

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

e) por razôes de interesse público deüdamente demonstradas e iustiíicadás;

$ descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 Ocorrendo cancelamento do preço registado, o fornecedor seú bformado por correspondência, a
qualseújuntada ao processo administrativo da presente Ata

I0.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço do fomecedor, a comunicaçào será feita
por publicaçao noJornal Oficial do Estado/N,tA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
úlcima publicaçào.

10.,í A solicitaçao do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá nào ser aceita pela
Prcfeiturz, facultando-se a esta neste caso, a aplicaçào das penalidades previstas no Edital.

10.5 llavendo o cancelamento do prcço regislmdo, ccssarâo rodas as atividades do Fornecedor, relatilas
ao fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura nào se utiliz€ dâ prerrogadva de cancelar esta Áta, a seu exclusivo critêrio, poderá
suspender a sua execuçào e/ou sustã o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condiçao contratual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 Os preçtls apresenmdos na proposca devem incluir todos os cusros e despes;s, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçào, serviços, encargos sociais, trabalhisus,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integal do objeto desta Ara de Registros de

Preços.

12. I)AS PENALIDAI)ES

l2-1 - O descumprimento injustificado das obrigaçoes assumidas nos terÍnos deste edital, sujeitâ à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empeúo, na forma seguinte:

a) atraso atê 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 60 (sexto) até o limite do l0o (décimo) dia, multa de 040,6 (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecuçâo total da obrigaçao a panA do llo (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuÍzo das sançôes cominadas no art. 87, l. III e IV, da l-ei 8.666/93, pela inexecuçào total ou
parcial do objeto adjudicado, o Municipio de Sao Bernardo, através da Secretaria Municípal de

Adminisraçao poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Conffarada multa de até l0% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

I2.3 - Se a adjudicatária rccusar-se a retirar a noEl de empenho injustificadamente ou se nào apresentar
situaçào regular no ato da feitura da mesma, gamntida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades

12.3.1. N,Íulta de aré lo% (dez por cento) sobrc o valor adjudicado;
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12.3.2. Suspensâo temporaria de parricipar de licitaçoes e impedimento de contratâr com o \íunicÍpio de
Sao Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminismaçào Pública Municipal.

12.4 A licilanrc, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresenmr documentaçào falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, nâo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execuçào do conrrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garanrida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o N{unicípio pelo prazo de até cinco anos
e, se lbr o caso, o MunicÍpio de Sao Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadasro de
Fomecedores do Estado por igual peúodo, sem prejuÍzo da açâo penal correspondente na forma da lei;

12.5 A multa evenruaknente imposta à contratada será automadcamenLe descontada da fatura a que
[Éer jus, acrescida d€ juros morâtóúos de li6 (um por cenro) ao mês. Caso a contratada nào tenha
ncnhum valor a receber deste órgao da Prefeitura Municipal de Sao Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimaçào, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo,
nâo sendo eferuado o pagamcnto, seus dados serào encaminhados ao órgào competente para que seja
inscrita na divida ativa do N{unicípio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judic ial da multa;

12.6 As multas previstas nesta seçào nào eximern a adjudicataria da reparaçao dos eventuais danos,
perdas ou prejuÍzos que seu ato punÍvelveúa causar ao MunicÍpio de Sâo Bemardo-

12.7 Se a Conratada nào proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimaçao por pane da Secretaria Municipal de Administraçào e Planejamento, o respectivo valor seú
descontado dos cÉditos que esta possuir com a.Secretaria Municipal de ÁdminisÊraçâo, e, se estes nâo
forem súcientes, o valor que sobejar será encamiúado para inscriçâo em Divida Átiva e execução pela
Proc uradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteís, a contar da ciência
da intimaçao, podendo a Administraçao reconsiderar sua decisào ou nesse prâzo encaminàá-la
devidamente informada para a apreciação e decisào superior, dentro do mesmo prazo-

I]. I)OS ILICITOS PENÁIS

l3.l - As infraçoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objero de processo judicial da forma legalrnente
prevista, sem prejuÍzo das demais cominaçôes aplicáveis.

14. DOS RI,CURSOS ORÇÁMENTÁRIOS

l.l.l As despesas decorrentes das contrataçoes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrao
à conra de dotaçâo orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata,
ás guais serâo elencadas em momento oporEuno:

15. DÁS DISPOSIÇÕES FINÁIS

15.1 As partes ficam, aind4 adstries as seguintes disposiçoes:

I - Todas as alteraçôes que se fÊerem necessárias serào registradari por intermédio de larratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II vinculam-se a esta Ata para lins de analise técnica, jurÍdica e decisao superior o Edital de Pregao no.

017/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçao
íinanceira, sem previa e expressa autorizaçao da Prefeitura.

Itl

M
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16. DO FORO

16.l As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Sao Bernardo, Estado do Maraúào, como
competente para dirimir quaisquer questÕes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos,
que nâo puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer ouro, por mais
privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as panes firmam a presente Atâ, em 03 (tres) r'ias de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do An. 60 da
Lei 8.666/93.

Sao Bernardo-NlA, 27 de agosto de 2019
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Empresa com Preços Registrados:
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deJesus Silva de Sousa
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Castro portador
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