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Rubrica:

pRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N. 862 - cEN"rRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06. 125.389/0001 -88

PROCESSO A_DMIMSTRATM Ne. ne 2OZ|g0ZZ/ZOZL - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publica@o no Diário Ofclal da União
ou do Estado do Maranhão ou do municÍpio de São Bemardo/MA

Pelo presente insFumento, o Município de São Bernardo, Estâdo do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeid4 inscrita no CNPJ
sob o nq,06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, portâdor da Cédula de ldentidade nq 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, RESOLVE, registrar
os preços da empresa: MAURO SÉRGIO BRITO VIEIRÁ EPP, inscrita no CNPJ ne 0 0.8 52.563/00ô 1-08,
estabelecida na Ria Ceará n. 618 - Parnaíba - PI, por intermédio de seu repi'esentante legal o Sr. MAURO
SÉRGIO BRITO VIEIRÁ, portador(a) da Carteira de Identidade na 1238949 SSP/MA e do CPF np
479.106.403 -82, nas quanüdades estimadas na seção quâtro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com
a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitândo-se as paftes às normas constantes da Lei nq.
8.666/93, Lei ne.10.52012002, De$eto ne 1.0.024/19, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas alterações, e
em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preço para futura Aquisição de materiais e serviços
gráficos, para atender as necessidades dâs secretarias municipais de São Bernardo/Ma., conforme
condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento nâo obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratâçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer Iicitações especiflcas para aquisição do(sJ, obedecidas a legislaçâo pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições,

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
aindâ de regime próprioque não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgâo
gerenciador.

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 âo órgão gerenciador da Atâ, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitâção ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
regishados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contrataçôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%

[cinquenta por cento] dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua ügência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de regisfo de preços para o órgão gerenciador e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADo Do MARANHÃo

PRAÇA BERNARDO COELHO Df ÀLMEIDA N" E62 - CINTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125,3E9/0001-E8

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente

3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial
do Esrado/MA.

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

4,1 - O preço a quanüdade e a especificação dos serviços ou produtos regisEados nestâ Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

PC. Bernârdo Coelho de Àlmeidr, o'86J, Cêntro,São Bcroârdo - MA, CEP: 65.550-000
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NR LOTE I (HOSPITÁL) . SECRETARIA DE SAUDE UND VLR UNT vLR
TOTAL

- DESCRTçAO -

1 Atestado médico para gestante - Bloco com 100 B loco 800 7 ,50 6.0 0 0,00
folhas. F9

2 Atestado médico - Bloco com100 folhas. F1B B loco 800 6,00 4.800,00
3 Boletim de produção ambulatorial individualizado

[PBI) - bloco com 100 folhas.
Bloco 800 7 ,50 6.00 0,00

+ Capa para ulEassom UND 800 0,80 640,00
Evolução clínica - bloco com 100 folhas B loco 800 7,50 6,000,00

6 Evolução obstetra (fuente- versoJ - bloco com 100
folhas.

B loco 800 7,50 6.000,00

7 Ficha de gestante - bloco com 100 folhas B loco 800 7,50 6.000,00
I Ficha de referência de paciente- bloco com 100

folhas.
B loco 800 7,50 6,000,00

9 Ficha geral- bloco com 100 folhas. B loco 800 7,50 6.000,00
10 Cuia de internaçâo - bloco com 100 folhas B loco 800 7 ,50 6.000,00
11 Laudo médico, para internaÉo hospitalar - bloco

com 100 folhas,
B loco 800 7 ,50 6.000,00

Prescrição médica e retorno de enfermagem
Ífrente/verso ) bloco com 100 folhas,

B loco 800 7,50

13 Prontuário de admissão hospitalar- bloco com L00
folhas.

Bloco 800 7 ,50 6,000,0 0

t4 Receituário hospitalar- bloco com 100 folhas B loco 1.350 6,00 B.100,00
15 Relatório de atendimento de urgência - bloco com B loco 800 7 ,50 6.000,00

100 folhas
76 Relatório de cirurgia- bloco com 100 folhas Bloco 7,50 6,000,00
77 Requisição de exames laboratoriais- bloco com

100 folhas.
B loco 1350 5,80 7.830,00

18 livro de Parto (encadernado com 300 páginas) unid BO 18,0 0 1.440,00
19 Prontuário de atendimento ambulatorial BIoco 800 9,60 7.680,00

TOTAL DO LOTE .I 108.490,00
Nts LOTE rV (PÁB -2)-

SECRETARIA DE SAUDE DESCRIÇAO
UND QTD VLR

UNT
VLR

TOTAL

.DA DA PRESENTE ATA DE

4. DO CONTRATO

6.00 0,00
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PRETEITURA MT]NICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO OO mmÂ]\t}rÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO Df ALMEIDA N' 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-BE

1 Ficha de cadastramento de estabelecimento bloco
com 100 folhas

Bloco 3 50 7 ,50 2.625,00

2 Ficha de cadastro de gestante - bloco com 100
folhas.

Bloco 450 7,5 0 3,3 75,00

3 Ficha de cadastro de hipertenso e diabetes - bloco
com 100 folhas.

Bloco 450 7 ,50 3.3 75,00

4 Ficha de cadasro do sisvan (frente e versoJ - bloco
com 100 folhas.

400 7 ,5t) 3.000,00

5 Ficha de interrupÉo de gestâÉo - bloco com 100
folhas.

Bloco 400 7,50 3.000,00

6 Ficha de registro diário de gestante no pré natal -

bloco com 100 folhas.
Bloco 200 8,00 1,600,00

7 Ficha de requerimento da vig. Epidenriológica -
bloco com 100 folhas.

B loco 200 8,00 1,600,00

B Ficha de serviço de pronto atendimento SPA (01
üa) - bloco com 100 folhas.

B loco 200 8,00 1,600,00

9 Ficha de termo de compromisso de troca de
plantão - bloco com 100 folhas.

B loco 200 8,00 1.600,00

10 Ficha de termo de compromisso de troca de
plantão fenfermaria) - bloco com 100 folhas.

200 7 ,50 1.500,00

11 Ficha indiúdual de frequência - bloco com 100
folhas.

B loco 200 7,50 1.5 0 0,0 0

12 Folders fírente /verso) FB Und 6.2 00 0,79 4.898,00
13 Mapa de acompanhamento nutricional

[frente/verso) - bloco com 100 folhas.
Bloco 250 7 ,50 1.87 5,00

t4 Mapa de acompanhamento sisvan - bloco com 100
folhas.

Bloco 7,50 1.875,00

15 Padronização veículos Metro 20 59,00 1.180,00
16 Placa lona com eskutura para Secretaria De Saúde Metro 100 98,00 9.800,00
17 Placa acrílico com estrutura para Secretaria De Metro BO 59 0,00 47.200,00

Saúde

18 Planilha de monitoramento das doenqas diarreica
aguda - bloco com 100 folhas

B loco 720 7 ,50 900,00

19 Receituário PSF - bloco com 100 folhas. Bloco 1.550 5,0 0 7 .7 50,00

20 Registro de exames de preventivos coletâdos -

bloco com 100 folhas.
B loco 400 7,50 3.000,00

21, Relatório de SSA2 (frente e versoJ - bloco com 100
folhas.

B loco 250 7 ,50

22 Relatório PMA2 - bloco com 100 folhas Bloco 250 7 ,50 1.875,00

23 Relatório PMAz - complemento - bloco com 100 B loco 250 7,50 1.875,00

folhas
24 Requisição de exames fitopatológicos, colo do

útero (frente e verso) - blocú com 100 íolhas.
B loco 250 7,50 1.875,00

25 Resultado de exames de laboraúrios F1B BIoco 250 5,80 1.450,00
26 Resumo semanal de microscopia - bloco com 100

folhas.
B loco 250 7,50 1.875,00

27 RequisiÇão de exame F1B B loco 1520 5,80 8.816,00
TOTAL DO LOTE ÍV t2?.494,OO

1.875,00

TOTAL R$: 231.384,00 ( duzentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais)
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANIJÃO

PRAÇA BERNÂRDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CNN"TNO - SÀO SERNARDO/MÂ
CNPJ: 06. I 25.389/0001-E8

5.1 - 0s itens registrados deverâo ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para enbega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da PreÍêitura Municipal de São Bernardo - MA.

6.1 - Executâr o fornecimento denEo dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por evenb.rais preiuízos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

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

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

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer nâturezaj

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

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

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e AdministraÉo no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o períeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralm€nte, os

ônus decorrentes. Tal nscalizaÉo dar-se-á independentemente da que será exercida por estã Prefeihrra;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a conh:atada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades compeGntes e às disposições
legais ügentes;

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

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da 0rdem de Fornecimento dos itens registrados;

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

PC. Bernardo Coêlho dê AItíeidr. D" 863, Centro,Sâo B€rnârdo - MA, CEP: 65.550-000

7

6, DAS ITRA'TADA

7, DAS OBRIGAÇOES DA CONTNATANTE

a



ü1 Processo:
Folha
Rubrica:

PREFETTUR{ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MAR{NHÃO

PRAÇÂ BERNÂRDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MÂ
CNPJ: 06. 125.389/000 l-88

7.3 - Efei.rar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

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

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do regiseo, enquanto pendente de liquidaÉo
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monelária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese algum4 pagamento ântecipado;

7.7 - Fiscalizar a execuÉo das obrigações assumidas pelo contratado

8.1 - 0 pagamento será efehrado ate 30 dias após a emissão da nota fiscal deüdamente aGstada pela
Secretaria responsável;

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolúdas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas Íiscais em faturas,

8.4 - Nenhum pagamento isentar'á o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações nem implicará aceitaÉo definitilra do fornecimento.

8,5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de íhrlo descontâdo, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8,6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para ouEas praqas serão cle

responsabilidades do Contratado.

9.1 - 0s preços registxados manter-se-ão inalt€rados pelo período de ügência da presente Ata, admitida a

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

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percenural determinado.

9.2 - 0s preços registrados que sotierem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constânte da proposta e aquele
ügente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante correspondência, redut'o do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociafro com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

PC. Berr"rdo Coelho Ílc Almeidâ, n'863. Centro,Sào Berntrdo - MA, CEP: 65.550-000

IO PAGAMENTO

I



a
IJ

F

PREFETTURA MT]NICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE AI,MEIDÀ N' 862 - CENTRO - SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-Et

9.5 - Será considerado compatÍveis mm os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeiurra.

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

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

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administraüva da Nota de Empenho decorrente deste RegisHo
de Preços, nas hipóteses previstâs nos incisos I a XIl, XVII e XVIII do art 78 da 1ei8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execufro total ou parcial dâ requisição/pedido dos produtos decorrente deste
regisEo;

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima,

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondênci4 a

qual será.iuntãda ao processo administrâtivo da presente Ata.

10,3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicaçâo no lornal Oficial do Estâdo/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a paÉir da
última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços re8istrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a está neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Hâvendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fornecimento do itf m.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua execução e/ou sustâr o pagamento das faürras, até que o Fornecedor cumpra integralmente
a condição contrau.lal infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tâis como: custos

diretos e indiletos, txibutos incidentes, taxa de âdminisu'ação, serviços, encargos sociais, tlabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros nectssários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.
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PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMf,TDA No E62 - cENrRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06. 125.389/000 I -8E

1.2.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita à
contratada a multas, consoante o caput e §§ do arf 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de
Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6o (sexto) at€ o limite do 10s (décimo) dia, multa de 040/0 (quaho por cento), caracterizando-
se a inexecuÉo total da obrigaÉo a partir do 1le fdécimo primeiroJ dia de atraso,

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arL 87, I. III e IV, da LeiA.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educaçâo
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Conratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
sibração regular no ato da feitura da mesma, garantida préúa e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3,1. Multa de até 100á (dez por centoJ sobre o valor adjudicado;

12.3,2, Suspensão temporária de participar de licitâções e impedimento de contratar com o MunicÍpio de
Sâo Bernardo, por prazo de até 02 (doisJ anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentáÉo falsa
exigida para o certâme, enseiar o retardamento da execução de seu objeto, não manüver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de âté cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondenE na forma da lei;

12,5 - A multa eventualmente imposta à contÍâtada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratorios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a recrber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, serJhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pâgamento da multa, Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na

diüda ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12,6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punÍvel venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo,

12.7 - Se â Confatada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias út€is, contâdos
da intimação por partê da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontâdo dos
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de EducaÉo, e, se estes não forem suncientes, o valor
que sobejar será encaminhado para inscrição em Diüda Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
Município;

12.8 - Do ato que âplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administrâçâo reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
devidament€ informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

PC. BeÍrrrdo Coelho de Almêidâ, n't163, Centro,São Bcrnârdo - MA, CEP:65.550-000
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PREFEITT,IRÂ MUNICIPAI DI] SÃO BERNÀRDO
ESTADO DO MARANHÀO

nRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" s62 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06. I 25.389/000 t-88

13.1 - As infrações penâis tipificadas na Lei 8.666/93 serão ob.ieto de processo judicial da forma legalmente
previstâ, sem pre.iuízo das demais cominaçôes aplicáveis.

14,1 - As despesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correrão
à conta de dotâção orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir â aderir a presente Ata, ás
quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, aindâ, adstritas às s€guintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para flns de analise tecnica jurídica e decisão superior o Edital de Pregão
Eletrônico ISRP na,013/2021 e sêus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

Itl - É vedado caucionar ou uülizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operafro
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeihrra.

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

16.2 - e por estârem de acordo, as partes firmam a p de igualteor e forma para
forma do ArL 60 da Leium só efeito legal, Íicando uma via arquivada d

8.666/93

rdo - MÀ 26 de maio de 202!

Fr Ca

MAURO SERGIO B VIEIRA EPP

/0001-08CNPJ ne 00,852.
MAURO SÉRGI RITO VIEIRA

CPF nP 47 106.403-82

ü1

de da CONTRATANTE,

São Be

em 03 [três]
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