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pREFsrrüRÂ MUNICIPAL DE sÃo aERirÀnDo
§§TADo Do IIIÂRÁNHÀô

pnAÇA Bf,RNAsrx) coELBo D[ aLMstDÂ N" ,á2 _ csNTRo _ sÂo nenran»orrul
CNPJ: 0Ái2s3t9ímt-tt

PROCÊSSO ÂDHIMSTIÁTM l{r. ne 20210060/2021 . CpL

VAUDADE: 12 (doze) meses cotrtados a partlr dr data dê sua publlcaÉo m Olárro Ofl.iâl da Uniào
ou do f,stedo do l{ai{rhão ôu do ! trldpio de §âo Bemardo/MÂ

Pelo present€ iastrumeDto, o Municlpio de São Bernârdo, Estado do Mararhão, com sede
adminlsb'atira, nâ Prcleiturâ Municipal, locali?zdâ na Praça Bernardo §oelho de Ametda, tnscrlta no CNPI
sob o n§. 06.125.389/0001-88, rêpresentado neste ato pelo gestor responsável FRÁNCISCO DAS CHACÁS
CÂRVALHO, portador dâ Cédula de ldentidâde n! 5723,t8 e do CPF nq 182.ó09.183-15, RESOLVE, registrar
os preços da empresa; INNOVAR EüPREENDÍMEllTo§ EIRELI, CNPI: 36.55?.75U0001-68, sediâdô nâ R.

Crandc nc 368, Bairro: Povoado Roça Crande - Santa Luzia - MÂ por intermédio de seu reprÊsentatte legal
Sf(a) Moi:es Veloso Cantânhedg portâdo da carteira de identidade nÊ 019806522002-9 SEPS/MA e do
CPF ne 0t15.520.003-30 nas quantidades estimadas na seçâo quat o destã Ata de RegistÍo d€ Preços, de
âcôrdo com a classincãÉo pôr elas alcânçadâ por item. ete[de[do as cudiçô€s previstas no tnstrumêlto
convocaúÍio e as constânt8 destã Ata de Registlo de ercçot sui€itrndo-se âs parês às normas constentes
da Lei ne. 8.666/93, Lei ns. 10.520/2002, Decrâto re 10,024/19, Lel Complemêr!.r rq. 12312006 e suas
alGrações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1,1 Regjstro de Preço para contrataÉo de emprrsa pâra fomêclm€nlo de âmbulância. parã atêndêr âs

n€c8sidades da Prefeitura Municipal de §ÀO BERNARÂDo/lrlÂ"

1.1.1 - f,.ste insúumeDto não obriga âos ÓnCÃm E gXtOaOES a firmarem contratâçõês nas quantidades
ssdmâdâs, podendo ocorrer licitaçócc espe{iJicas para tquisiÉo do(s), obedecldas a leglslâÉo pertinenê,
sendo assegurada ao d€tentor do rêgistra a prÊferência de fornecimento, em lgualdade de condiçóes.

e1-AAtade Re8ístro dr Prêçot durante sua vig,fuiria, poderá sêr utilizada por qualquerórgâoou enddade
da ÀdminisÍ'àÉo inclüsive autarqulas federâis, estaduais ou municipais de órgãos públicos. estâtais ou
âilda de rêgime próprio quê nào tênha participado do csrtam€ licitatóriô mêdiânle previa consultâ ao órgào
gêrenciador.

2.2 - Os órgâos ê entidades que não panicipar.m do re8islÍo de preçot qualrdo dêseiarem fazer uso da Áta
de Registro dc Preço§. devoÉo mânifestâr seu inaerasse junto aô ór8âo serênclâdor dâ At& para que ãste
lndlque os possÍvels fomecedores e respe(dvos preços a serem praticadog obedeclda a ordem de

classi§cãção.

2,3 - Caberá ao fornecêdôr bêneficiáÍio dâ Atã de Registro de Prêços, observâdas as condlrôes nêlâ
estabelecidas, optar pela aceltaÉo ou nâo do foraecimento. independentemente dos quantitrtivos
registrados em Ata desde quê o fornecimenlo náô prêjudique as obrigaçôês anteriormente assumidas.

?4 - Âs âqülsiÉês ou co rat çôes adicionais, nào poderâo exc€der, por órgão ou por entidade a 50%
(rinquenta por c€ntol dos quantitativos registrados na Ata dê RegisEo de Preços durante sua úgência, e
âlndâ o quantitativo decorrente das adesôs à atã de rugistro dê preços nào poderá exceder, na totalidade.
ao dobro do quantttatlvo d€ cada ltem reglstrado na a6 de reglstro de preços para o órgão gerenclador e
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rREFstruRA MUNrcrpAL DE sÃo af,RliARDo
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rnÁeA BcsNÀRoo cor;"lto IIE ÁLMIIDÂ N. E6lr - cENTRo _ sÂo se Rl,{ef,.Donr{A
CNPJ: 06,12§389/{100 l-8E

para os ór8ãos participantes, indep€ndentemente do número de órXâos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vanta6em e o cumpriüento das exigênüias {râ l€gislaÉo vigente

3.1 - O sere§.iamentô dêste imtrumênto caberá â Prefêitu.a Municipal de São Bernardo - MÀ

3.2 - À Presêntê Âta terá valldade de 12 (dozel mês€s, conbdos a partir de sua publica$o no Jornal Oôcial
do EsEdo/MÀ

3.3 - À s€ffêtârla pardcipatte dêsta Atâ de Rêgis$o de Preços é a S€crataía Municipal de Saúde;

4.1 - O preço ã quànddade e a especincaÉo dos serviços ou produtos regisn?dos nesta Ául encontram-se
indicâdos na tabela abâixo:

0t

Oblet§ Re8istrs dê preçô para cos§ôtaçâo de empresa para íornecimento de ambulância, para âtânder as
necessldades da Prcfeitrra Municipal de SÀO BERNARÂDO/MA

§R DI§C§IML\IAÇÀO U1lD
'T,TRCA§

QlD vl,n tl§T }lLR
TOTAL

01 YEÍCULO TIPO PICK.UP CABINE
srMPrEt c/ TRAÇÃO 4X4, ZERO r(M.
AIR-tsAC
P/ OS OCI,,PANTFS DA CABINE, FRETO

c/
(À8,S,) NÂ§ QUATRO RODÁS- MODELO
DO

ANO DA CONTPÁTÀçÃO OU DO ANO
POSTERIO& ADAPTÀDO Pl
AMBUIáTCIÂ DE

SIMPLES REMOçÀO, TMPLEMENTÂDO
c/ 8ÂÚ
OE ALUM{NIO ADÂPTADO C/ TORTÂS
TRASEIRÂS. C/ CÀPÁCIDÀDE MIN DE
CARCA
1.OOO K6 MOTOR; POTÊNCN MÍN lOO
CV:Cl
ToDOS 0§ EQUIPAMEN?O§ D§ SÉ E
NÂO
ESPECIFICADOS E EXIçIDOS PELO

CONTRAN;
sNoir(Er P/ cAPrÀçÃo Do AR DE

ADM§SÂO
DO MOTOR E DIFERENCIÂL;
CÂPÁCIDAD§
VOLUMÊTRICÂ NÀO INTERIOR A 

'5METROS
cúBrco§.hlo rorÁL. slsT. ELÉTRrcú:

UND

TOYÔTA
HTLUX 2.8

TDICS
20?1

02

PC. B.r.rra. Ce.llo dê 
^liclar, 

n' üó3, C.rrro,Sao Bcrrr.d. - M^, CfP: 45.510-oeú
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PREFEÍTURA MUNICIPÀL Df SÀO Bf,R\i.{ RIX)
8STÀDO DO MARANHÃO

rnÂÇA §f,nNAR§O COELITO DE Âr-\tf,I0Â ty" t6, - CENTRO - SÂO BERNAX"DO&IÀ
C|ÍPJ: 06"t 2§3E9/fi!Ot-EE

ORI§INAL DO

MOI{TAGEM D§
l,o, cl

BAT§RIA ADICTONÂL MíN
IOOAI}IDTPENDENTE DA POTâNCIA
I{ ECESSÁRIÂ PO ALTERIiIADO& NÃO
SERÂO

ADMITÍDOS ÂI,TERNÂDORES
MEtioR§s QUe
I2OÀINVERSOR DE CORÀ§IITE
CONT,NUA

{tzv) ?/ AL?EnNA}Â (110n C/
CÂPÀCIDÂDE
MíN DE l.ooow DE PoTÊNctA MÁx
CONTíNUÀ
C/ ONDA §E}IOIDAL PURÁ PÂINEL
ELÉTRTCO

INTERNO MI}I DE U},tA §.ÉGU,l
I NTEGRADÂ C/
NO MÍN 04 TOMÁDA§ SETDO 02
TRIPOLARE§

{2P+T} DE 110 vcÁ 802 P/ 12 v
(POTENCIÂ

MÁx D§ 1zo w), TNTERRUPToRES c/
TECLA:i
DO TIPO ILUMINADÁ§; ITUMINÂÇÂO
NÁTURÁL
E A&T§ICIAL SINÂLIZADOR TAO TÂL
SECUNDÁRIO: EARRA LINEÁR
FRONTAL O

VEÍCULO S§MI 8ÍI'BUTIDO NO
DEFLETON
FRONTAL, 02 SINÁLTZÂDORES Â LEDS
EM
CADÁ LADO DA CAREN"{GEM
FRONTAL DA
ÂM8UúNCIA NA COR V§RMELHÁ Cl
TEN§ÃO
DE TRABALHO OE 12 VCC E CONSUMO

NOMINÀL MÁX DE 1,OA POR
SIIIALIZADOg§2§INALIZADOR§§ NA
PÂRT§
TRÂSEIRA NA COR VERMELHÂ C/
FREQUÊNCIA MIN DE 90 FLASHES POR
MINUTô, OPr!ÂNDO U§SMO el ÁS
PORTAS
TRi{§EtRAs A8§RTAS e PERMITINDO

vtsuÂLlzAçÃo DA s[{ÂttzAçÀo DE
EMESCÊNCIA I{O TRÂN§I?O, QUÂNDO
ÀcloNÂDo, c/ LrNTE lr{IETADA D§
POLICÀRBONÂTO, RESISTENTE À
IMP

PC. Berrrrd. C..lào d. 
^!E.ld., 

§' iór. C..lr.,SI. 8êÍ.r"do - MA. CEP: ú5.550-000
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FRIFSITüRÂ MUNrclpÁL so sÃo BERNARD0
§srADo Do MÀRÁNf,Ão

pRAÇÂ BERNARTTo coELIIo DE ALMEIDA N" 6ó2 - cENTRo - sÂo rrnxlnoonal
C'I!PJ: 06. I 2538910(x,r-$

í DA fiffEEGA

5.1 - os itens registrados deverão ser execuEdos coníorme Íermo de referêneia do Edi&l de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente,

S.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de corrpras da prefeitüra Muoicipal de Sâo Bernardo - MÂ.

. asryH@E rr.
6.1 - §xÊ{utâr o fornecimento deÍrso dos padrôes estabelecidos pela Prefeitura Muni{ipal, de ãcordo com
as especificações do edital, respon§?biliaÍtdo-se por eventuais preiulzos decorrêrts dô dêscumprimento
das condiçõ€s sstabelecidas,

6.2 - Pr€star os esclarecimentos que forem solicitados pela Píefeitura Municipal, crjâs reclamaçôes se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediâtâmente e por escrito, de qualquer
anormalidade que veriÍicar qrâtrdo da execuçâo dos atos de sua responsabilidade;

6,3 - lrrômover lodos os mêios nêcsssârios à garantiâ da plsna operacionalidade do íornecimento. inclusiv€
considêrudos os casos de greye ou parâlisaçào de qualquer §atureza;

6'4 -A falta de qu.isqüer itens crio fornecimento incumbe ao detsÍtor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motiyo de força maior para o aEâso, má exêcütão ou inerecuÉo dos serviços obreto deste
edltâl e não a eximiú das penalidades a que está suiêits pelo nâo cumPrimento dô5 prâzos e demais
condiçó€s aqui êstabelecidas;

6"5 - Comunicâr amediatamentr â Prefeltura Municipal qualquer alterâçáo ocÕrridâ no endereço, conta
bao(ária ê outras iulgadâs necassárias para o recebimento de sorrespondência;

\r\ a0,

FORI{EC8 LAUDO QUE C0MPRoVE O
ATSNDIM§N?O ÀS NOnMÂ§ §,{E l57s
E §.dN

l59S {§OCIEÍy OF ÂUrO},,IOTÍVE
§t{crNsERs),
NO QUE SE REFERE AOS EI,'SA|OS
CO'iTRÁ
VIBRAçÃO, UMIDADE, POEIRA
coRRosÂo.
§EroeMA$o E TÊÁ§§rxos.
sINAUZÀÇÂO
ÂcúsTlcÂ c/ AMpLtncÀDo& DE
P§TÊNCIÁ
MlN..

C/ TRATAMENTOE DESC0I§
W.

VALOR TOTÂI, DA PLÂNILHÂ 589.800.00

PC. B.rlrrao C..llo d€ Âl.r.ld.. n't6l. C.nlr.,ste 8.rr.r.lo - MÀ, Cf,P: ó5.550-000
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6.6 - Bespeitar e fazer cumprir a legislaçào de seguraaça eÁdministraÉo no trabalho. preüstas nas normas
regulâmcDtadords pertinentes;

6,7 - Fiscâllzar o peúeito cumprime to do tornecimento ã que se obrigou, cabendo-ltre, i[tegralmente, o§
ônus decorrentes, Tal Íiscalizafo darse-á independentemente da qüe será exercidâ poÍ estâ Prefeitura;

68 - hdenizâr terceiros e/ou à própriâ Prefeitura em caso dê âusência ou omissão de nscaliza ção de sua
parte, pelos danos ou prerubos causados por sua culpa ou dolo devendo a contratada adotar todas a§

medidas preventiras, com fiel obsêrvância às erigênciaa das autoridades competentes ê às disposiÉes
legais úgentes;

6.9 - Fornecer os produtos, cônfurlne estipuledo neste edltâi e de acordo com a proposa apr$entâda;

6,10 - O âtra5o na execuçâo caberá penalldâdê ê sançõê. prsvlstas no item 12 dâ presentÉ Àtâ,

7-1 - Convocar a licitante vencêdora para a reürada da Ordem de Fornecimento dos itens rêgisfadosi

7^2 - fornecer à empresa a ser auntratada todas as informações € esclarecimgntos que venham a ser
solicltados relaúvamenê aô obiêio deste Edital;

7,3 - [fetuar o pagamÊIlto à empresã nas condiçôes eslabelecidas neste Edital,

7.4 - Notificar por êscrito, â empresa clntratada, tod: e qualquer irêgula.idade constatada durante o

recêbrmento do obieto;

7.5 - Nenhum pagameoto será efstuàdo à êmpresa det€ntore do rêglsfo, enquanto pêndêntê dê liquidaÉo
e qüalquer obriSeçâo. Esse íato não será 8erador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização
monetárla;

7,6 - Não haverá, sob hipÔtes€ algum3, pagamento ántecipãdôj

7,7 - §isealizâr a execuÉo das obr8atôes assumidas pelo contrâtãdo.

8.1 - O pagamento será eÍeluâdo até 30 dias após a emissâo da nota fiscal devidaBente atestada pela

Secretaria responsável;

8.2 - O ContraBdo/fornecedor deverá indicar no corpo dâ Nota Êiscâl/fatura, dêscriçâo do item fornecido,
de âcordo com o especiicado no Ânero I e sua propostã de preço,

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notaj ns€is em faturâs, estas sarão dêvolvidss ao
fome€edor, para as necessárias coÍr€çóes. com as infurrraçôes que mouvaram s§ rejeiÉo, sendo o
pagamêoto realizado após a reapresentaÉo das notas fiscais em faturas.

8,4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/COI{TRATADO das sras responsabilidades e

obrigaçôes, nem imp,icará aceitaêo definiüva do fornec,mento.
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8,5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrançã êm bânco, bem
como, os que forem nrgociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8,6 - As dêsp6as bancárias decorrentes de tran§terência de valores pâra oüEias praças scrâo de
responsabilidades do Contràhdo.

9.1 - Os preços regist âdos mantâr-ss'âo inalterados pelo perlodo de vigêttcia da pr$ente Átã, âdmitida â

rêvisão no caso de dêsêquilÍbrio da equaÉo econômlco ônanceira iniclal desê instrumento a partir de
d€têrminação munidp.L cabendo.lhe no máximo o repasse do perceÍrtual determinado.

9.2 - Os preços rsdsbados que scfrerein reúsão rão püderão ultrdpassâr os preços prâticados no mercado,
mânêndo-se a diferênça percenüral apurada €nm o valor oriEinalmente constante da proposta e aquele
vigentê no mêrcãdo à époe do registro;

9,3 - Câso o preço rêgistrado rêia superlor à média dos preços dê mercado, a Preí€itura solicitará ao
fornecedor. mediante correspoÍrdênciÀ redução do prego registrado, de forma aadequá-la-

9,4 - Fracãssâda a negociaçào com o primeiro colocado a Preíeitura prderá resclndir estâ Ála e convocar.
nos Ermos da legislâÉo vigerte, ê pêlo preço dâ primeira, as demais empresis com preços registxados,
cabendo rescisão destâ âta de registxo de preços e nol,a licilação em caso de fracasso na nesociaçào.

9,5 - §erá cônsiderado compâüveis coü| os de mercadoos preços Íegislrados que forem iguais oü inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura"

10.1 - A prêsentê Ata dê RêgtsüD dê Preços poderá ser cancelada de pleno dirêlto, nas seguiírtÉs sit!âçôes;

e) Quando o fornecedor lrão cümpril com as obriSações constantes no gdjtal . nessa Ata de Registro de
Prêços;

b) Quandoo fornecedor der causa a rrescisão àdministrati da l,{otã dê 8mpênho decorrents deste Registro
dê Pr€çôs, nâs hipóteses pr€,vis&s nos incisos I a XIL Xvll e xvlll do arL 78 dâ Let 8.666l93i

r) em quâisquer hipóteses dê exeanÉo total ou parcialda requisição/prdido dos produtos dêcoffênte deste
reSistro;

d) os preço§ registrddos se apresentarem suPeriores 3os p,-aticados no mercado;

e) por rarões de int€resse públiro deúdamente d€moBstradas e iusüficâda§;

tl dcscumprir qualquêr dos itens dâ cláusula sêxtâ ou sétima

10,2 - Ocorreodo canc€lâmento do preço registrado, o fornecedor será informado por corespondência, a
quâl ssrÁ iuntada ao proc€§so administrativo dâ presente Ata.

10.3 - llo caso d€ ser i8[ôrado, iÍc€rto ou inâcêssÍvel o ênderêço do lornêcedor, ! comunicaÉo será íeita
por püblicaÉo tlo lor'lal Oficlal do Estado,/ltlÀ corsiderando.se cancelado o preço tegisFado a partir da
útúna publicâção.

PC, B..o..al. C..lh! 4. Àl§.1ê{, r'8ót, CrrÍre,§to Blrúrrdo - M^, Cf,Pr 6!.550-400
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10.4 - A soiicifaÉo do foraecedor para câncelamento dos prsos regisrrâdos poderâ nào ser aceitâ pela
preíeitura, facultaIldÕ-se a esta nêste caso, a âplicaÉo das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havêndô o carcêlamênto d, preço re8istrado, cessârão bdas as atlvidades do Fornecedor, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Câso â Prefeitura não se udlize dâ prÊrÍo8atlyâ de cencelar €sta Ata, â seu exclusivo crlÉrio, podeú
susperder a sra execuÉo e,/ou sustar o pagamêÍlto dâs faturas, até que o Foroecedor curtpra inbgÍâlmente
a condlÉo côntrat{al int{ngtda.

10.7 - Á Atâ d€ Rr{i§$o dê Preços será cãncelâdâ autol'raúcâmmts nas seguintes hipótssês:

aJ Por decurso de prao devalidade;

11.1 - Os preços aprcsentados m proposta devem incluir lodos os custos e despesas, tais como; custos
diretos e indiretos, dbutss incldenês, taxâ dê admlnistfeção, serviçot encargos sociais, aâbalhistas,
seguroô fretes, lucro e outros neaessários ao cumprimeÍlto intêgrâl do obieto dÊsta Ata de Regisbos de
Preços,

12.1 - O d€scumprtm€rto injusdflcado das obrigações assumidas nos teÍmos deste êdital suieitá à
€ontratadâ a multa§, aonssânt€ o caputê §§ ds arl 86 da Lel &666/93, incidentes sobre o valor dâ Nôla de
Empenho, na foma setuinte:

ã] atrso âté 05 (cinco) dtas, multa de 0?% (dois por cento];

b) a partir do 60 (sexto) até Õ limite do 10t (décimoJ diã, mul& de 040Á {qsâtro per centô], @ractêrizândo.
se a inexe€uÉo total da obrigaÉo a partir do l1q (décimo prim€iro) d,a de atraso.

12.2 - Sem preiuho das sarções &minãdas no arl 87, l. llt e tV. da Lei 8.666193, pela inexecuÉo lotal ou

parciâl do objeto adjxdicado, o Municlpio dê são Bêrnardo, através da s€cretârla Municipal de §aúde
poderá, garandda a prévla ê amplâ defesa âplicâr à ConEãtadâ multa de até 10% (dez por cento) sobre o

valor adjudlcado;

12,3 - Se a adrudicêgrla rêcltsar-se a rêtlrar a nota de emPenho iniustlftcâdamênte ou se nâo apr€§entar

§ituâção regular no ato da feitut8 da maJma, garantida Prêyia e amPla d.fêsa, §üJeitar-se-á â§ seSuintes

penalidades;

12.3.1. Multâ de até 10% {dez por c€nto) sobre o valor âdrudic€do;

12.3.2. Suspen§ão tempofária de participêr dê llcitâçôss ê imPedlmento de contrâlar com Ô Municipio dê

Sâo Bernardo, por p.azo de até 02 (dois) aros, e,

12,3.3. Declaração de inidoneidâds parã licitaroü cortÍôtarcom ã ÂdministraÉ§ públicâ Munícipal'

12.4 - A licitànte, ad,udicãtâria o§ conrâtadâ que dêixâr de en§e8ar oü apresêntar documeruçáo falsa

exigida para o certâÍne, ensejar o tetardãmento da exêcução de §eu objeto, não manüvera propos6 falhar
ou fraudâr sâ exe«Éo do con§ato. comportâr se de modô inidôneo ou cometer fraude âscal, Sarastida
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prévia e ampla d€fesa, Íicará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o cãso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadasro de
Íornecedores do Estádo por igual peíodo, seÍn prejuÍzo da aÉo penal cqrÍespondente na íorma da lei;

12.5 - Â mülta eventualmente Imposta à aontratadâ será automaücâmênt€ desconlada da faturâ â que fl?er
ius, acrêscidâ de iurcs moratóriosde 10lo {um psr cento) ao mês. Caso a conLrakda nãô tenha nênhum valor
a rêcebêr deste ôrgão da Pr€fêltura Muniçlpal ds Sãô B€rnardo, ser.lhe-á concedido o prizo de 05 [cincoJ
dias uteis, contados de sua intimação, pâra êíêtuar o pa8amento da m!l!a, âpós esse prazo, não sendo
êfetuado o pâsnmento, seus dados sê$ô encâminhados ao órgão competentê pâra que seia inscrit3 nã
díúda ativa do ltlunidpio, podêndo, ainda a Prcfeitura procedeÍ à cobrança iudiciâl dâ multa;

12.6 - As mulEs p.Mstâs n?sta seçâo úo exÍmêm a âd,udicaúrla da reparaçâo dos êventuâis denos,
perdas ou preiuízos que s€u ato punlvel vcnba causôr ao MuoicÍpio dc São Bernardo.

12.7 - Se â Côn§atâda nâo procedêr âo recolhimento da multa no prazo de 05 icinco) dias úteis, contados
da intimação por pane da Seoetaria Municipal de Saúde, o respectivo yalôr s€rá desconhdo dos ffédltos
que esta possuir esm a Secrstaria Municipal de Saúde, e, se esles náo forem su§ciêntes, o vâlorquê sobeiâr
será encaminludo pâra inscrição em DÍyidâ A§yâ ê erecuçào pelâ Prs€uradôriâ Ceral do MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penali&de caberá recurso, no prazo dr 05 (cincoJ dias úteis, a cortar da cíàrcia
da intimaÉo, podendo a AdminisüaÉo Í€considerâr sua decisão ou nesse prazo encamirhá{a
devldamente iaforÍnada para a apreciaçâo e decisâo superior. dentro do mesmo prazo.

13.1 - Âs inflâçôes penâis tipiÍicadas na Lêt 8.66ó/93 serào obieto de prôc€sso j udicial da forma legaimenle
previstâ, sem prêiuÍro dâs demals côminaçôes aplicáveis.

14.1 - As desperâs decorrêntes das contratâçôes oriundas dâ prêserte Â&â de Rêgistro d€ Preços. côrr€rão
à conta de dotaÉo ôrçam€n6rlâ do ano em curso, ou dâs demais que possaÍn virâ aderir e prêsentê Átâ, às
quals s€rão elencadas em momento oportuool

15.1 - A9 pãrtê3 §câm, ainda, adstritãs às seglirtes disposlções:

I - Todâs as âlterâsôes que se fizerem necessáriâs sêrâo registÍadas por intermédio de lavratura de termô
âdldl,s a prssêttê Átâ de Reglstro dê PrÉços.

II - Vincuiâm-se â €§ta Atâ para Êns de anállse técíica Jurldie ê decisão soperior o Editál dê Pre8ào

Eletrônicô ,SRP ne.040/2021 ê seus a[exos c as propostas das licitântês classlficadas.

lü - É. vedado caucionar ou udlizar o coÍlFato dê.orrcnte do presente re$stro para qualquer opeEção
ÍlÍtanceil4 sêm preüa e expressa autorização da Preíêiturd.

16.1 - As partcs sonúatantês elefêm o Foro da Comarca de §âo B€rt|ârdo, istado do Maranhâo, como
competent€ pãrâ dirimir quaisquer quasdes oriundas do presentê conl'ato, incltrsiveos casos omirsos, qüs
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nào puderem ser resolvidos pela via administraüva, renurciando â qualquer sutro, por mais priyiiegiado
que seia,

16.2 - e por estar€m deacordo,as partes firmam a presente Áta, êm 03 viâs d€ iguâl têor e forma para
um só eÍeito legal, ffcando uma via arquivâda da sede da la íorma do Àrt 60 da Lei
8.666/93,

o'M.4, 13 de dezembrô dê 2021"

F.ar o

IN'TOYAR TM ENDIMENTOS EIRELI
C§Pl nr 36.552J5110001-68

}lotses Veloso Canlanhede
cPF ne 045.520.003-30
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