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Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede

administraúv4 na Prefeihrra Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida E63 - Centro -
São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretánio
de Administração: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237- SSPTPA CPF:426.251.492-
72 residente e domiciliada na cidade de São Bemardo/lvÍA, RESOLVE, registrar os preços da empresa:
YAMóVEIS CONGRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscÍira no CNPJ n".lo 747 .369tOOOt-23, s;diada
na Av. Daniel de La Touche/Rxa Auxiliar II n' 284 - Qd 13 - Cohajap - São LuisMA, neste ato
representada pelo Senhor: Cipriano Amorim Castro, poÍtâdor da Carteira de Identidade No 174612931
SSPÀ{A e do CPF n'. 418.559.303-15, residente e domiciliado na cidade de São LuiVMd nas quantidades
estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas
alcançada por item, atendendo as condiçôes previstas no instrumento convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, sujeitando.se as partes às normas constantes da Lei n". 8.ó66/93, Lei n'.
10.52012002, Lei Complementar n". 12312006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a

seguir:

I, DO ORJETo

Ll - A presente licitação tem por objeto o RegisÍo de Preços paÍa futura e eventual fomecimento de
material permanente, para atender as Secretarias da Prefeitura de Sâo Bernardo - MA, conforme condições
e especificações constantes nesta At4 no Edital e seus anexos.

L l.l - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do Íegistro a preferência de fomecimento, em igualdade de condiçôes.

2. ADESÃO DE ORGÃOS N,ÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigàrcia, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenhê participado do certâme licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenci ador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram 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 possíveis fornecedores e respectivos pÍeços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de RegistÍo de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contÍatações adicionaiq não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

ainda o quantitâtivo deconente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos panicipantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCA DÁ PRESENTE ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS

DE
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3.2 - A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses, contados a partiÍ de sua publicação no Jomal Ohcial
do EstadolN{A.

3.3 - A SECRETARIA/ORGÃOS/ENTIDADES participantes desra Ara de Registro de Preços são:

Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Cultur4 Esportes e LazeÍ;

4. D0 CONTRÁTO

4.1 - O preço a quanüdade e a especificação dos serviços/produtos registÍados nesta Ata encontÍam-se
indicados na tabela abaixo:

NR DISCRIMINÀÇÁO Und QTD V. UNT V, TOTAL
I Armário em aço medindo 1980x900x400 com prateleiras

intemas reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02 portas
individuais contendo maçaneta e chave. Marca Pandin

Und 100 880,00 88.000.00

2 Armário em aço medindo t600x720xl20 com prateleiras
intemas reguláveis, confeccionadas na chapa 26 com 02 portas
individuais contendo maÇaneta e chave Marca Pandin

Und 100 695,00 69.500,00

J Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas píua pasta

suspensa, confeccionadas na chapa 26 com tÍataÍnento ante
femrgem e pintura em epóxi, contendo fechadura e chaves.
Marca Pandin

Und 50 720,00 36.000.00

Und4 Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Omega.
medindo 1980x900x300mm. Marca Pandin

250 275,00 68.750,00

Und 150 345,00 51.750,005 Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Omega,
medindo 1980x900x400mm. Marca Yamóveis

Und 150 295,00 44.250,OO6 LongaÍina, com 02 lugares, assento e encosto em PVC rigido,
EstÍutuÍa em aço com tÍatamento anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi. Marca Yamóveis

7 Longarin4 com 03 lugares, assento e encoslo em PVC rigido,
Estrutura em aço com tratamento anti feÍugem e pintura
eletrostática epóxi.

Und 300 395,00 118.500,00

Und 4.000 269,00 1.076.000.008 Cadeira escolar tipo universitária em PVC rigido na cor azul
com pÍancheta em PVC e portâ lápis azul, com porta livros,
Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa 20 com tratamento anti
femrgem e pintura eletrostática epóxi, padrão F}{DE. Marca
Yamóveis

Und 300 130.00 39.000,009 Cadeira fixa em PVC rigido na color Estrutura em tubo de aço
7/8" chapa 20 com tatamento anti ferÍugem e pintura
eletrostática epóxi. Marca Yamóveis

57.000,00l0 Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. Marca
Yamóveis

Und 300 00190

Und 200 390,00 78.000.00ll Mesâ em MDF de 18mm dupla face. com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1200

x600 x740 MM. Marca Yamóveis

Und 100 449,0012 Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1500
x600 x740 MM. Marca Yamóveis
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13 Mesa em L de MDF de l8mm dupla facc, com Painel na
mesma cor do MDF, com 02 gayetas e chaves, medidas
aproximadas 1400 x1400 x 600 x 740 MM. Marca Yamóveis

Und 60 865,00 51.900,00

1.1 Cadeira tipo "Presidente", giratóri4 com braços, ass€nto e

encosto em espuma injetad4 revestida em couro ecológico,
base giratória com relax e rodiáos em nylon. Marca Yamóveis

Und 770,00 77.000.00

15 Cadeira tipo "DiretoC', giratória, com braços, assento e

encosto em espuma injetad4 revesüda em couro ecológico,
base giratória com relax e rodizios em nylon. Marca Yamóveis

150 670,00 100.500.00

16 Cadeira tipo "operacional", giratóri4 com braços tipo T,
assento e encosto em espuma injetad4 revestida em couÍo
ecológico, base giratória com rodiáos em nylon. Marca
Yamóveis

Und 200 3 75,00

Und 200 249,00 49.800.00t'7 Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem braços, assenlo e

encosto em espuma injetada, revestida em couro ecológico,
base giratória rodízios em nylon. Marca Yamóveis

Und 300 145,00 43.500,00l8 Cadeira fixa espuma injetada anatômica, tecido. Base de aço
com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostâtica epoxi.
Marca Yamóveis
fumário baixo de MDF de l5mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intema medindo 900 x 750 x 400mm.
Marca Yamóveis

Und 200 370,00 74.000,0019

Und 200 790,00 158.000.0020 Arrnário alto de MDF de l5mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intem4 medindo 1800 x 800 x 400mm.
Marca Yamóveis

172.500.00Und 502l Bebedouro Industrial eletrico bandeja aparadora de aço

inoxidável com 03 tomeiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm,
altura: l,l0 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar forçado,
armazenagem de água" refrigerada: E0 litroE compressoÍ
hermetico: l/5. Marca Yamóveis

Und 150 785,00 I t 7 ?50.0022 Quadro Branco com porta pincel, medindo 3000 x l200mm
com estrutuÍa de borda e parafusos para fixar. Marca
Yamóveis

95.000.00Und 200 475,0023 Conjunto educação infantil colorido, composto por0l mesa 70

x 70cm e 04 cadeiras color, estrutura em tubo de aço 7/E,

tampo dupla face em MDF de l5mm color, estnrtura em tubo
aço com tratamento ante femrgem, pintura eletrostática epóxi.
Marca Yamóveis

92.500.00Und 50 1.850,0024 Mesa infantil hexagonal estÍutuÍa em aço tratado e pintura

eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjuÍto de 06
mesas em MDF de 15mm revestido em ambas as faces, com ó

cadeiras fixa colorida em MDF de 6mm), MDF de 6 e 15mm

dupla face color, com coluna central e tampo. Marca
Yamóveis

Und 200 380,00 76.000.0025 Conjunto para professor anatômico, composto çnr 0l mesa

900 x 500 x 750mm e 0l cadeiras em PVC rígido color, base

giratória com rodizios duplos de nylon, tâmpo dupla face em
MDF de lSmm color, estrutura em tubo aço com tratamento
ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi. Marca Yamóveis
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Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico, composto
por 0l mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em MDF de lEmm
revestido em laminado melaminico, bordas em PVC üpo T
colorido, cantos arredondadas, estrutura em meta.lon (tubo) de
40x20x I ,2mm de aço caÍbono, pintura eletrostática a po, e 0 I
cadeiras em PVC rigido color, base giratória com rodízios
duplos de nylon, tampo dupla face em MDF de lEmm coloq
estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura
eletrostática epóxi. Marca Yamóveis

Und 5.000 340,00 1.700.000,00

4.655.100,00

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessá,rio) e conforme forem solicitados pelo setoÍ competente.

5.2 - O prazo máximo para entÍega será diário conforme solicitagão e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo - MA.

6. DÁS OBRIGÁÇÕES DA CONTRÁTADA

6.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 - PrestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsúilidade;

ó.3 Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de gÍeve ou paralisação de qualquer naturez4

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, nâo poderá ser

alegada como motivo de força maior paÍa o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste

edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabeleci das;

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

6.6 - respeitaÍ e fazer cumprir a legislação de segurarça e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integrêlmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente dâ que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e./ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizagão de sua
parte, pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolq devendo a contratada adotaÍ todas as

medidas preventivas, com fiel otrservância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessá,rias, até o limite de 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as

L,
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6.10 Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.1 I - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da pÍesente Ata

7. DAS OBRIGÁÇOES DA CONT&ATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimenlo dos itens registrados,

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

7.3 Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

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

7.5 - Nenhum pagamenlo será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota Íiscal devidamente atestada pela
Secretaria responúvel ;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Notâ Fiscal/fâtur4 descrição do item fomecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua pÍoposta de pÍeço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscaivfaturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que moúvaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação deÍinitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuaÍá pagamento de titulo descontâdo, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terc€iros por intermédio da operação de "factoring",

8.6 As despesas bancárias deconentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9. D0 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata. admiúda a

revisão no caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendoJhe no máximo o repasse do perc.€ntual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão 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 registrot

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

ú
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9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e conyocaÍ,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeir4 as demais empÍesas com preços registÍados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 Será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à mr ia daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCEIÁMENTO DA ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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 rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XI, XVII e XVItr do arl 78 da Lei 8.666/93,

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

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

e) por razões de interesse público deyidamente demonstÍadas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou seúma.

10.2 - Ocorrendo cancelamenlo do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondênci4 a

qual será juntada ao processo administrativo da presente Atâ.

10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor. a comunicação será feita
por publicação no Jomal Oficial do EstadoÀ4A, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultandG.se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

I0.6 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo criterio, poderá

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o Fomecedor cumpra integralmente
a condição contÍatual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

I LI - Os pregos apÍesentados na pÍoposta devem incluir todos os clrstos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administÍâção, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necesúrios ao cumpÍimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12. DAS PENAI-IDAI)8,\

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

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigaçóes assumidas nos termos deste edital, sujeitâ à

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

Empenho, na forma seguinte:
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a) atraso ate 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois poÍ cento);

b) a partir do 6'(sexto) até o limite do 1tr (décimo) dia, multa de 04% (quatro poÍ cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do I l" (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, I. IIIeIV,daLei 8.6ó6193, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da SecÍetaria Municipal de
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defes4 aplicar à Contratada multa de ate l1yo (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatánia recusar-se a retirar a notâ de empenho injustiÍicadamente ou se não apresentaÍ
situação regular no ato da feitura da mesma. garantida prévia e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

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

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Municipio de

São Bernardo, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licitante, ad.judicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejêr o retaÍdamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fÍaude Íiscal, garantida
previa e ampla defes4 ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos

e, se for o caso, o Municipio de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento do CadastÍo de

Fomecedores do Estado por igual periodo, sern pr§uízo da ação penal correspondente na forma da lei,

12.5 A multa eventualmente imposta à contratada seÍá automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuros moratórios de !% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua inlima$o, paÍa eletuaÍ o pagamento da mult4 Após esse prazo, não sendo

efetuado o pagamento, seus dâdos serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida
ativa do Municipio, podendo, ainda a PÍefeihrra proceder à cobrança judicial da multa,

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatá,ria da reparação dos eventuâis daüos, perdas

ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao Íecolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados

da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamanto, o respectivo valor será

descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se €stes não

forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela

Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse pÍazo encaminháJa devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. I)0,1 II,ICITOS PENAIS

13. I - As infrações penais tipificadas na Lei 8 666/93 serão ójeto de pÍocessojudicial da foflna legalmente
previstÀ sem prejuízo das demais comina@s aplicáveis.

14. DOS RECAÀIOS ORÇAMENTÁRIOS

14.l As despesas decoÍTentes das contratâções oÍiundas da presente Ata de Registro de PÍeços, coneÍão
à conta de dotação orçamentária do ano em cur
quais serão elencadas em momento oportuno:

r t'i a

so, ou das demais que possam vir a aderir a presente

al



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

I. E §JU

MODALIDÂDE

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - -vÊâe BERNARDO/MA
CNPI: 06.125,389/0001-88

15. DAS DISPOSrcÕES FINÁIS

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias seÍão registradas por intermedio de lalratuÍâ de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata pâra fins de analise técnic4 jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n"
02712019 e seus anexos e as propostas das licitantes classihcadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro paÍa qualquer operaçâo
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. D0 F0R0

16.1 - As partes contratantes elegern o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para didmir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que sej a.

16.2 - e por estâÍem de acordo, as paÍes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para

um só efeito legal, Íicando uma úa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666/93.

São Bernardo-MA, l6 de dezembro de 2019.

NOME
CPF:

/sr*.=
JESUS SILVA DE SOUSA

233 7. SSP/PA
cPF . 426 .251 .492-72
Secretánio de Administração

Empresa com

YAMO\'EIS IO E SERVIÇOS EIRELI _ ME
CNPJ n". 30 369/0001-23
Cipriano Amorim Castro
RG N' 17461293I SSP/MA
CPF n'.418.559.303-15
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15.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

z

\

NOME
CPF


