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PR.EFEITURA MUNICIPAL DD SÂO BERNÁRDO
ESTADO DO MARANEÂO

PRAÇA BERNARDO COtrLHO DE ALMEIDA !Í' 862 - CENTt'O - SÂO armln»OnUa
CIrl?Jr 06.125.3E9/üxll-tE

PROCESSO ADMINISTRATWO N0. nr ZA?LOOZ2/?,O21 -CPL

VALIDADE: 12 {dozê) mesês cortados a partir da dalâ de sua publicação no Diárlo Onchl da União
ou do Estado do Maranhâo or do münlctplo de §âo Bernârdo/MÂ

Pelo presente i[strumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prêfeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeid4 inscrita no CNP,
sob o nc. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nc 572348 e do CPF ne 182,609.183-15, RESOLVE, registrar
os preços da empresa: GRÁFICA IMPRÍMIR - V C CHAVES FREITÁS, lnscr,ta no CNP, ne LA.4O2.A9A /OOO1-
90, por intermédio de seu representante legal, a Sra. VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, portador(a) da
Carteira de Identid ade ne 0148267520007 SSP/MA e do CPF ns 017.882.863-75, nas quantidades esümadas
na seçâo quatro desta Âta de Registo de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item,
atendendo as condiçôes previstas no iustrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, suieitândo-se as partes às normas constantes da Lei rf .8.666/93, Lei ne. LA.520/2002, Decreto np
10.424/19, Lei Complementar ne.123/2006 e suas alteraçôes, e em conformidade com âs disposiçôes a
seBuir:

1,1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preço para futura Aquisição de matêriais e serviços
gráficog para atender as necessidades das secretârias municipais de São Bernardo/Ma., conforme
condiçôes e especiÍicações constantes testa Atá, no Edital ê seus anetos.

1.1.1 - Esre instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E EUTIDADES a finnarem mntrâtaçôêJ nas quantidâdes
€stimâdas, podendo ocomer licitaçõês especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornêcimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigênci4 podeÉ ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da AdministraÉo inclusive autarquias federais, estaduais ou munÍcipais de órgãos públicos, estatais ou
ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mêdiânte preúa consultaao órgão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preço5 quando deselarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse .iunto 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 - Câberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Regisro de Preçog observadas as condições nela
estabelêcidas, ôptar pelâ aceitaçâo ou não do fornecimento, indep€ndentemente dos quantitativos
registrados em Atâ, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 507o
(cinquenta por centoJ dos quantitâüvos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e
ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de regstro de preços não poderá excêder, na lotalidade,
ao dobro do quantitativo de cada itêm registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
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PR§Ff,ITURA MUNICIPA,L D§ SÃO Bf,RNARDO
ESTADO DO MARANEÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÁ N' Eó2 . CÍNTRO - SÃO STRNERDOA/ÍE
CNPJ: 06.125.389/O00r-88

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não pârtícipantes quq desde que
devidamente comprovadâ a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

s.DAGERÊNe'A.DApÀf§-Àr-v.ÍrnrÁr-Jrue${?rO.OrpWsS:,,

3.1 - O Berenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA,

3.2 - A Presente Ata terá val,dade de 12 (dozê] meses contados a pârtir de suâ publicaçâo no lornal offcial
do Estado/MA.

:1.3 - A Secretaria parlicipante destâ Ata de Registro de Preços é a Secretarja Municipat de Educação;

4, DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificafro dos serviços ou produtos regisE:âdos nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

T,OTE II ECD- - SECR"ETARIA DE SÁ E
. DESCRI o-

N

1

4

5

6 Cadastro de estabelecimento [02 via) - bloco com 100
[o lhas.

Cadastro de autônomo - bloco com 100 íolhas.

Cadastro de profissional sem foto (02 via) - bloco com 100
íolhas.

B Cartilha educativa contra hanseníase, verminoses e
tracoma elâ 150 4cor

10

7

Busca atilz semanal das unidades de saúde - bloco com
100 folhas.

11

74 Ficha de resumo diário da de e

'16

17 Ficha de autoim m hanseníase a 15 f

4.998,00

4.850,00
4.850,00

3.534 00
4.850,00 I

4.850,00

4.850,00 l

3.192,00

20
19

Formulário de in+eção com06 folha - bloco com 100
folhas.

2t

24 I Reclama a) 02 via - bloco com 100 folhas.
stro diáriô de servi vetoriais- bloco com 100 folhas.

UND TI{ARCA QTD VLR
UNIT

vLR
TOTAL

Advertência - bloco com 100 folhas. Bloco IMPRIMIR 500 9,74 4.890,00
2 Alvará de autorização sanitária Und IMPRIMIR 6.000 o,7 6 4.560.00
3 Auto de infração sanitária [02 vias) - bloco com 100 folhas. Bloco IMPRIMIR 9,86 4.437 ,00

Bloco IMPRIMIR 500 9,79 4.895,00

Bloco IMPRIMIR 450 9,79 4.405,50
Bloco IMPRIMIR 500 9,80 4.900.00

Bloco IMPRIMIR 450 9,79 4.405,50

Und IMPRIMIR 2.100 z3a

I Capa de processo Und IMPRIMIR 6.200 r,52 9.474,00
Bloco IMPRIMIR 500 9,70

Ficha de controle de resumo diário Bloco IMPRIMIR 500 9,70
Ficha de controle de resumo semanal Bloco IMPRIMIR 500 9,70 4.850,00

Und IMPRIMIR 7.000 3.990,00

Bloco IMPRIMIR 500 9,70 4.850,00
15 Ficha de resumo semanal da dengue Bloco IMPRIMIR 500 9,70 4.850,00

Ficha de resumo diário de cortrole de digitaÇão Und IMPRIMIR 7.000 r,52 10.640,00
Und IMPRIMIR 7.000 1,52 10.640,00

18 Ficha de registro de exame preventivo coletado- bloco com
10O folhâs.

BIoco IMPRIMIR 500 9,74 4.890,00

Ficha de resumo semanal de controle de digitaÉo Und IMPRIMIR 3.100 t,14
Bloc:o IMPRIMIR 500 9,70

Monitoração de doenças diarreicas aguda- bloco com 100
íolhas.

Bloco IMPRIMTR

22 ] Planilha semânal de dengue- bloco com 1OO folhas. Bloco IMPRIMIR 500 9,70
23 I Ficha de protocolo Protocolo Und IMPRIMIR 2.100 1,52

Bloco IMPRIMIR 500 9,75 4.875,00
Bloco TMPRIMIR 600 9,74 5.820,0025 Re
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450

Ficha de controle de atiúdadê - bloco com 100 folhas.

0,57

500 9,70

Ficha de notifica negativa de cólera - bloco com 100 folhas.Y,,
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ESTADO DO MARANEÂO

pRAÇA BERNARDo coELEo 
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cENrRo - sÃo BERNARDo,MÁ

Cartaz color 60x45 frente e verso
13 Cartela de recebimento do Ieite é vida F18
74

15

L6
'17

1B Ficha de cadasffo individual- E-SUS

§

NR

35

36

11

B

2

19 4.795,00

ü

26 Relatório de acompanhamento- bloco com 100 folhas. Bloco IMPRIMIR 500 9,70 4.850,00
27 Reiatório de fiscalizaÇão e inspesão ecd Und IMPRIMIR 7.000 I,S2 10.640,00
28 Requerimento de registro exames preventivos vetorlais-

bloco com 100 folhas.
Bloco TMPRIMIR 500 9,69 4.845,00

29 Requerimento Í02 vial - bloco com 100 folhas. BIoco IMPRIMIR 300 9,7 5 2.925,00
30 Resumo dlárlo - bloco com 100 folhas. Bloco IMPRIMIR 9,75 2.925,00
31 Resumo diário de controle de digitação- bloco com 100

folhas.
Bloco IMPRIMIR 300 9,69 2.907 ,00

32 Resumo semanal- bloco com 100 folhas. Bloco IMPRIMIR 300 9,75 2.925,00
33 Resumo semanal de atividades de microscopia de lamina

para revisão- bloco com 100 folhas
Blôco IMPRIMIR 300 9,75 2.925,00

34 Retorno de reclamâção [02 via] - bloco com 100 folhas. BIoco ÍMPRIMIR 300 9,75 2.925,OO

Termo de apreensão, inutilizaÉq interdiÉo cautelar e

devolucão [02 üal - bloco com 100 folhas.
Bloco IMPRIMIR 300 9,75 2.925,00

Termo de intêrdição e desistênciâ [02 üa] - bloco com 100
folhas.

BIoco IMPRIMIR 9,75 2.925,00

37 Termo de intimâcão Í02 vial - bloco com 100 folhas. Bloco IMPRIMIR 9,75 2.925,00
TOTAL DO LTE II 179.934,00

LOTE III TPAB .1) - SECRETARIÁ DE SÂ{iDE UND QT'T) VLR
UNT

VLR
TOTAL. DESCRI

1 Boletim de produção ambulatorial consolidado- bloco com
100 folhas.

Bloco 500 9,69 4,845,00

Bôlêtim de produÉo individual {BPl) (frente e versoJ -

bloco com 100 folhas.
Bloco 500 9,69 4.845,00

3 Caderneta de vacinação ífTente e verso). Und 8.000 1"2O 9.600,00
4 Cartão da Criança feminino - sombra (frente ê verso). Und 8.000 1,20 9.600,00
5 Cartão da Criança masculino - sombra íbente e v€rso)" Und 8.000 0,86 6.880,00
6 Cârtão de gestantê côlorido [f]ente e versoJ. Und 8.000 L,Z0 9.600,00
7 Cartão de controle de hipertenso e diâbetes. Und 8.000 0,86 6.880,00

Cartão de controle de libemÉo de preservativo. Und 2.000 0,86 1.7?0,00
Cartão de identificação familiar. Fl8 Und 8.000 0,86 6.880,00

l0 Cartão masculino colorido (azull (frente e verso) Und 0,86 6.880,00
Cartão mâsculino colorido [verme]ho] {frente e v€rsoJ F9 Und 5.000 0,86 4.300,00

Und 6000 7,20 7.?00,00
Und 3.000 0,62 1.860,00

Demonstrativo mensal de atendimento diabetes e

hipertenso- bloco com 100 folhas.
Bloco 200 24,96 4.992,00

Envelope PSF 22x32 Und 10000 1,20 r.2.000,00
Ficha Á {modelo novol - bloco com 100 folhas, Bloco 500 7 ,99 3.995,00
Ficha de cadastro domiciliar - E-SUS Bloco 500 9,59 4.795,00

Bioco 500 9,59 4.795.O0

Ficha de visitã domiciliar - E-SUS Blom 500 9,59
20 Ficha de procedimento - E-SU§ Bloco 500 9,59 4.795,00
21 Ficha de atividade coletiva - E-SUS Blôco 500 9,59 4.795,00
22 Ficha de atendimento individual- E-SUS Bloco 500 7,99 3.995,00
?3 Ficha de atendimento odontológico individual - E-SUS Bloco 500 7,99 3.995,00
24 Ficha B - BT (fi'ente e verso) - bloco com 1O0 folhas. Bloco 400 7,99 3.196,00

Ficha B - Diabetes Ífrente e verso) - bloco com 100 folhas. Bloco 400 7 ,99 3.196,00
Ficha B Gestante fFente e versol - bloco com 100 folhas. Bloca 400 7,49 2.996,00

27 Ficha I - Hanseniase (frente e verso) - bloco com 100
Íolhas.

Bloco 400 7,49 2.996,00
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28 Ficha B - hipertenso [frente e verso) - bloco com 100
folhas.

Bloco 400 7 .49 2.996,00

29 Ficha D ífrente e versol - bloco com 100 folhas. BIoco 300 7,49 ?.247,00
151.669,00

VALoR ?O?AL R$: 331.607,00 [ trezentos e trintã e um mll seiscentos e sele reais)

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme fôrem solicitâdos pelo setor competente.

5.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6.1 - Executar o fornecimento denFo dos padrões esübelecidos pela Prefêitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais preiuízos decorrentes do descumprimento
das condições estabelêcldas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem soliciBdos pelâ Prêfeitum Municipal, cujas reclamações se

otrrigam a alender prontamente, bem como dar ciênciã mêdiatámente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execufo dos atos de sua responsabilidade;

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

6.4 - A fâlta de quâisquer itens cuio fornecimenm incumbê âo detsntor do preçô rêSistrado, não poderá ser
alegada como moüvo de forp maior parâ o atraso, má execução ou inêxecuÉo dos serviços obieto deste
edital e nâo a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não emprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

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

6.6 - Respeitar e fazer cumprira legislação de segurança e AdministraÉo no trabalho, preústâs nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornêcimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes, Tal RscallzaÉo dar-se-á hdependentemên@ da que será exerclda por esta Prefeltura;

6.8 - Indenizar aerceiros 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 confâtada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências dqs autoridades competentes ê às disposições
legais ügentes;

6.9 - Fornecer os produtos conforme estipülado nestê editâl e de a@rdo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execuÉo caberá penalidade e sânções paeüstas no itêm 12 da presênte Atâ.
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7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de FornecÍmento dos itens re$strados;

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

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nâs condições estabelecidas neste Edltah

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratadâ, toda e qualquer irregularidade constatada durantê o
recebimento do ob.ieto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentorâ dô registro, enquanto pendente de liquidapo
e quâlquer obrigação. Esse fato não sêrá gerador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização
moneúria;

7.7 - Fjscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento se.á efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
SecretaÉa responsável;

8.2 - O ConEatado,/fornecedor deverá indicer no corpo da Notâ Fiscal/fatura, descriÉo do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado algumâ irregutaddade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informa$es que motivarâm sua rejeição, sendo o
pagamento realizâdo após a reapresentãção das notas fiscais em faturas.

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

obrigaçôe5 nem implicará aceita@o definiüva do fornecimento.

8.5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de tÍülo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceims por intermédio da operaÉo de "factorinf;

8.6 - As despesas banérias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os prêços registrados manter-se-ãô inalterados pelo período dê vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso dê desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumentô a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do pê.cenrual dêterminado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ulb'apassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferenç percentual apurada en§e o valôr originâlmênte constantê da proposta e aquele
ügente no mercâdo à época do regisEo;
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7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

8. DO PAGAMENTO
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9,3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Preíeitlra solicitará ao
lornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado de lorma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a nêgociaÉo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindlr esu Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeirA as demais empresas com preços rêgistradot
cábendo r€scisão desta ata de regist'o de preços e nova licitaÉo em caso de fracasso na negociaÉo.

9.5 - Será considerado compaíveis com os de mercado ospregos registrados quêforem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

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 constantês no Edital e nessa Atâ de Regisüo de
Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipótêses prêvistas nos incisos I a Xll, XVll e XVlll do arr 78 d a Lei 8.666 /93;

e] em quaisquer hipóteses de execuÉo total ou parcial da requisiÉo/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

e) por razõês de interesse público devidamente demonstradas e justificâdas;

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

10,2 - ocorrendo cancelamento dô preço regisfado, o fornecedor será informado por correspondência, a
qual será juntada ao procêsso adminisFativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecêdor, â comunicação será feitâ
por publicação no lornal Oficial do EsEdo/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicafo.

10.4 - A solicitaÉo do fornecedor para câncelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicaÉo das penalidades previstãs no Editâl.

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

L0.6 - Caso a Pref€iürra não se utilize da prerrogativa de cancelâr êsta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ousustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente
a condiÉo contrâtüal infringida.

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

a) Por decurso de prazo de valldade;

(
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d) os preços registrados sê apresêntârem superiores aos praücados no mercado;
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11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despêsas, tais como: custos
direfos e indiretos, tributos incidentet taxa de administração, seruiço5 encargos sociait trabalhistas,
seguros, fretes, Iucro e outros necessários ao filmprimênto integlal do obi€to desta Ata de Registros de
Preços.

12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigações assumldàs nos termos destê editâI, sujeiaâ â
contrâtada a multas, consoante o câput e §§ do arr 86 da Lei 8,666/93, incideEtes sobre o valor da Notâ de
Empenho, na formâ seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) diat multa de 02olo (dois por centoJ;

b) a partir do 6e {sexto) até o limite do 10e (décimo) diã, mültâ de 04% [quatro por cento], caracrerizando-
se a inexecução totãl da obrigaÉo a partir do 1le (décimo primeiroJ diâ de atraso.

12.2 - Sem preruízo das sanções cominadas no arL 87, I. III e IV, da Lêi 8.ó66/93, pêla inexecuÉo total ou
parcial do obieto adiudicadô, o MunicÍpio de São Bernardo, através da Secretâria Municipal de Educação
poderá, garantida a prévia e ampla defesa" aplicar à Contratada multa dê até 100Á (dez por cento) sobre o
valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de emperho inrustiffcadameDte ou se não apresentar
situaÉo regular no âto da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defes4 sujeitar-se-á as sêguintes
penalidades:

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de
São Bernardo, por prâzo de até 02 (doisJ anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou conratádâ que deixar dê enfegar ou apresentâr documentação fâlsa
exigida para o certame, ense.iar o retardamento da €xecuçâo de seu ob.ieto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, romportâr se de modo inidôneo ou cometêr haude ffscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedidâ dê licitar e conFatar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Municipio de São Bernârdo solicitara o seu descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores do Estado por igüal perÍodo, sem preiuízo da ação penal correspondente na [orma da lei;

12.5 - Â multa eventualmente imposta à contratâdâ sêrá automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dê iuros moratórios de 1yo (um por cento) ao mês. Caso a contraEada não tenhâ nenbum 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 indmaÉo, para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamenao, seus dados serão êncaminhados ao ór8ão competente paÉ que seia inscrita na
divida ãtiva do Município, podendo, ainda a Prefeiturâ procêder à cobrança iudicial dâ multa;

12.6 - As multàs previstas nesta seção não eximem a ad1'udicatária da reparaÉo dos evêntuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punívêl vênhâ causar ao Município de São Bernâado.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conhdos
dâ intimação por parte da Secretaria Municipal de EducâÉo, o respêctivo valor será descontado dos
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação e se estes não forem suficientes, o vâlor
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12.3.1. Multâ de até 10% (dez por centoJ sobre o valor adiudicado;
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que sobe.iar será encaminhado para inscriÉo em Divida Ativa e execufo pela Procuradoria Geral do
MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade cabená recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a AdministraÉo reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
deúdamente informada para a apreciação e decisão superiot dentro do mesmo prazo.

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeio de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem pre.iuÍzo das demâis comhaçóês apliÊâveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçôês oriundas da presente Ata dê ReBistro dê Prêços, corrêrão
à conta de dotação orçmentária do ano êm curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás
quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes dispo§ções:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias seÉo registradâs por intêrmédio de lawatura de termo
aditivo a presente Atâ de Registro de Preços.

II - únculam-se a esta Ata para Íins de analise técnica, iurÍdica e dêclsão superior o Edital de Pregão
Eletrônico ISRP ne.013/2021e sêus anexos e as propostas das licihrtes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decoÍrente do presente rêgistro parâ qualquer opêráÉo
finânceira sem previa e expressâ autorizaÉo da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o §oro da Comarca de São Bernârdo, Estado do Maranhão, como
compêtente parâ dirlmir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissog que

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por maÍs privilegiado
que seja.

16.2 - e por estârem de acordo, as partês firmam a üas de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via ârquivada E, na forma do Arr 60 da Lei
a.666/93_

- MÀ 26 de maio de 2021.
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