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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.12S.389/0001-88 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NII. oll 2022009 -CPL 

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União 
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo Estado do Maranhão com sede 
adm· · · · • • . 

' • 
1mstrat1va, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida inscrita no CNPJ 

sob O n11• 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS·
CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n11 572348 e do CPF n2 182.609.183-15, RESOLVE, registrar 
os preços da empresa: ROMULO F REGO ARTIGOS EAMARINHO LTDA, CNPJ: 21.233.958/0001-00, sediada 
na Rua Licidio Freitas nº 2695 sala 01 64.003-085 Bairro porenquanto Teresina - PI, por intermédio de seu 
representante legal Srº(a) Romulo Francklin do Rego Lima, portado da carteira de identidade nll 2238775 
SSP /PI e do CPF: 661.593.263-68 nas quantidades estimadas na seção quatro 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, sujeitando-se as partes às 
normas constantes da Lei n11. 8.666/93. Lei n2

• 10.520/2002, Decreto n11 10.024/19, Lei Complementar n11. 
123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1.1 Futura Aquisição de enxoval para recém nascidos, para atender as necessidades do Município de São 
Bernardo/MA. 

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação 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
ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão
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 ao órgão gerenciador da Ata, 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 aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos

registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.4 _ As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exce�er, por órgão ou por entidade, a 50%

( cinquenta por cento) dos quantitativos �egi�trados na �ta de Registro d_e Preços durante sua vigê�cia, e

ainda O quantitativo decorrente das adesoes a ata de reg1srro de preços nao poderá exceder, na totahdade,

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e

PC. Bernardo Coelho de Alrncid11, u' &63, Cenlro,Sio Bernardo· MA, CEP: 6S.SS0-000
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PRAÇA BERNARDo co[,Luo DE ALMETDA N.862 -cENTRo-sÃo BERNARD0/MA

_ CNPJ:06.125389i0001'88

para os ór8ãos particÍpantes, independentemente do número de órgãos não partlcipantes quc, desde que
oevldamente comprovada a vantâgem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - 0 gerenciamento dêste [nstrümento câberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA,

3.2 - Á Presente AE terá validâde dê 12 (doze) meses, contailos a partir de sua publicagão no tornal 0ficial
do Estado/MA.

3'3 - A §ecretâria participante dêste Ata de Regisro de Preços é a Secretaria Munlcipal de Educação;

4.1 - 0 preço a quantidade e a especiticação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram'se
indicados na tabela âbaixo:

pC. B.Íorrdo Co.lho dc Alm.idr, r' 863, C'atro,Slo BÊrr'rdo - MA' CEP: 65'550'000

(-.

Objeto Futum aquisição de enxoval para recém nascidos, pam âtendeÍ as

do Município de São BemardoÀ,[A.

necessidades

vLR
TOTALMARCA QTD

vLR
TJNT

UndNR
DESCRIÇAO

LOTEI.MATERJALEM
TECIDOS

21,37 8.548,00400PrópriaUnd

I

Toalha de baúo com capuz

Recém nascido com capuz e

bordado no capuz. Medidas da

toalha 70cmx 70cm. Material 80%

algodáo-2}% poliéster 2. Nas

cores azul e rosa.

9.188,00400 22,97PrópriaPacote

Cueiro estampado bebê/Pacote

com 3 unidades. Tamanho

80cmx60cm. Material em

tecidol00% al

20,71 8.284,00Própria 400Pacote
Fraldas depano fina. Pacote com

unidades. Tamaúo 60cmx60cm.

em tecidot 00% al

5

MaterialJ

4.772,00400 93llPrópriaPacote
Camisetas bordada Pacote com

unidade. Tamaúo 0 a 3 meses'

I em tecidol00%

)

Materia4

400 15,91 6.364,00PrópriaPacotenascido. ComPrimento 34 cm,

largura (quadril) 22cm, cinn'ra l4

cm. Material em tecidol00%

Mij furaalhamsemao pe
3comteestâm pacopado
recemmTamaúos.dadeunt

5

2

I

I

I
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÂRÁNHÃO

PRAçA BERNARDo coELHo Df, ÂLMEIDA N. 862 - CINTRO - SÂO BIRNARDO/MÂ
CNPJ: (K125389D001-88

Pc. B.r!rrdo coelho d. Aln.ldl, n. t63, C.!tÍo's!o Btrllrdo. MA, cEr:65.550.000

6

4.780,00Própria il,95

nhos recém nascido pacote
com3 unidades. Tamanho:0 a3
meses. Material em tecido i00%

Sapati

Pacote

3.808,00

7

400 9,52Própria

üúas recém nascido pacote
com
3 unidades. Tamaúo m -recém
nascideoa3meses.S,5
cmaltura. 6,5 cm largura- Malha

Lu

ribana 100% al odão.

Pacote

6.612,00400 16,53PrópriaPacote

I

Fraldas descartriveis pacote com 9
unidades. Tamaúo: 03 a05kg.
Cômposiião: celulose, polietileno,
elástico(lycra), polimeros super
absorventes, polipropileno
adesivo a base de bonacha
sintética

10.844,00400 27,tlPrópriaPacote

Conjunto pagão sem pé pacote

com 3 peias. (camiseta, blazer e

calia) tamaúo único.

Confecionado em malhalO0%

ai dão9
7.sil400 I 91Undi0 Toalha fralda
2.036,005 09400PróUndPar de meias1l
3.496,008 4400UndPar de luvas12
19.236,004 09400Und13 Rede infantil
95.s3

VÀLORTOTAL DO LOTE
VLR

TOTAL
VLR
I,]NIQTDMÀRCAUndLOTEII .MATERIÀLDE

IIIGIENE

DISCRIMINA o
NR

3.160,007,90400PrópriaUndSabonete em barra 90g.

F ancl . Com14

5.168,00400 12,92PrópriaUndPeso 100gr, com Pedume

demaÍologiamente testado'

Shampoo recém nascido 100 ml.

Ativo : camomilal5

5.168,00400 12,92PrópriaUndml. Para crianias

dermatologiamente testado; ativo:

camoml

nascido 100Condicio nador recém

l6
5.092,0012,73400PrópriaUnd

Colônia recém nasc ido 100 ml.

cna asParaiI0 kg.Peso
tadoteslodermatot7

400

I



q

?ub

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÀO BERNAPDO
EsrADo Do MARÁNHÃo

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO -SÃO BERNANDO/IVIA
CNPJ: 06.125.389/0001 -88

U

colônia, modelo: lavanda.
Dimensão do

35x3,Idutol3 1x5

r8

1.268,00400 3,17

umedecidos - (pote com
40 folhas) dimensões: 19,5cm x
I l,5cm. Dermatologicamente
testâdo; não possuem álcool.
com

Lenços

Pote Própria

19 6.596,00400 l6 74Kit saboneteira Und
20 4.556,00400 l1Colônia 100m1 Und
)1 1.148,00Pró 400 2 87Refil I o umedecido Und

32.3VALOR TOTAL DO LOTE
VLR
TOTAL

Und MÀRCA QTDLOTE III - MATERIAL DE
ULTILIDADE

4,144,00

22

Kit 400 10,36

7,96 3.184,00Kit Própria 400

23

Saboneteira para bebê. Material
em pliistico. Composição:
polipropileno, não contém
bisfenola.

400 52,63 21.052,00Und Própria

24

Bolsa matemidade em poliéster.

Largura 30cm, alhua 2lcm,
profundidadelOcm. Alia
a ustável.

400 35 00 14.000,00Und25 Banheira

Própria 400CaÍelâ 39,8s 15.940,00

Mamadeiras cartela com 3

unidades. 0l mamadeira de 60 ml;
0l mamadeira de 140 ml;01
mamadeira 240 ml;
caracteristicas: mamadeira

cinhrada; bico em silicone -
convencional redondo; liwe de

bisfenola.26
58.320

Valor total RS: 186.20 00 to tenta mil duzentos toI selscen o e o1 a1sree

I

5.1 - 0s itens regisn-ados deverão ser execuEdos conforme termo de referência do Ediàl de forma

hacionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

PC. Bcrlard0 Coclho d. Almcidr, o'863, C.ntro,Slo Bcrnrrdo - MA, CEP,65,550-000

aÂrrGor E aMAÂÍ{Ho *s$IlftX- "

Próoria
Próoria

vLR
I]NT

Própria

Kit pente e escova para bebês com
z
unidades. Composição:
polipropileno com cerdas macias.

Própria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO Bf,RNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N' 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/}IA
CNPJ: 06.125389/0001-88

5.2 - 0 prazo máxim0 para entrega seú diário coníorme solicitação e pedldo efehlâdo pelo departamento
dc compras da Prefeitura Municipalde São Bernardo - MA.

6.1 - Executâr o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municlpal, de acordo com

as especificaçôes do editel, responsabilizando-se por eventuais pretuízos decorrente§ do descumprlmento
das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicihdos pela Prefeitura Municipal, cuiâs rcclamaçôcs se

obrigâm a atender prontamente, bem como dar ciêniia mediatamente e por e§crito, de qualquer

anormalidade que veíficar quando da execufo dos atos de sua resPonsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessáriosà garantia da plena operacionalidade do fomeclmento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de quelquer natureza;

6,4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, nãopoderá ser

alegada como motiro d" fo.ç, .iior parâ o arraso, má execufo ou inexecução dos serriços obieto d€§te

edúl e não a eximirá das penalidad'es a que está suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais

condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta

bancáía e outras ,ulgadas necessárias para o recebimento de corre§pondência;

6.6 - Respeitare íâzer cumprira legislação de segurança e AdministraçãÔ no trâbalho, preú§tas na§ normas

regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprÍmento do íornecimento a que se obígou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exertida poresta Prefeitura;

6.8 - tndenizar terceiros e/ou à prôpria Prefeitura em caso de ausência ou omi§são de fiscalização de sua

Darte. Delos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contrâtada adotâr todas as

lruaiáár p."r"nti*s, com Íiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçóes

legais vigentes;

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

6.10 - o atraso na execução aberá penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a Iicitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens reBistrâdos;

Z.Z - Fofirccer à empresa a ser Contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a Ser

solicitados rêlativamente ao obieto deste Edttal;

7.3 - Efe&ar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Editâl;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durânte o

recebimento do obieto;

PC. B.rDrrdo Co.lho dc Àlmcidr, n'E63, Ccrtro,SIo Bcrnrrdo - MA, CEP:65.550-000

ROaáULô r Ât6<) ÀEncot E
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PREFEITURA MUNICIPAL Df, SÃO BERNÀRDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N' E62 - CENTRO - SÃO EERNARDO/I$Â
CNPJr 06.125389i0001{8

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente d€ liquidaÉo
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização
monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pãgam€nto antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo coÍrtraBdo.

8.1 - 0 pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota flscal devldamente atestada Pêlâ
Secretaria responsável;

8.2 - 0 Coltratado/fomecedor deveÉ indicar no corpo da Nota Fiscallfaturâ, d€scrição do item fornecido
de acordo com o especi6cado no Anexo t e sua proposta de prêço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolúdas ao

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que moüvaram sua rejeição, sendo o

pâSamento realizado após a reapresentâção das notas fiscais em faturas.

8,4 - Nenhum pagam€nto isentará o FoRNECEDoR/CoNTRATAD0 das suas responsabllidades e

obrigações, nem implicará aceitação defrnitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não eÍetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem

como, os que forem negociados com telceiros por intermédio da operação de "factorirg";

8.6 - Âs despesas bancárias decorrentes d€ trânsferência de valores pâfiI outras praças serão de

responsabilidades do Contratâdo.

9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigêncía da presente Ata, admitida.a

revisâo no caso dã desequÍlíbrio da equação econômico ftnanceíra inicial dêste instrumento a partir de

detêrminaçeo municiPal, cabêndo-lhe no máximo o repasse do percentuel determinado'

9.2 - Os preços registrados quesofreÍem revisão não poderão ulhapassar os preços praticados no mercado,

mrrt.ná0.r", diíerença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquelê

vigente no mercado à época do redsEo;

g.3 - caso o pr€ço registrado seia superior à média dos preços. de-mercâdo, a Prefeitura solicitaÉ ao

fornecedor, mldiante coÍrespondência, redução do preço registrado, de forma a adequá'la'

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,

noi t"*or da 1egislação ü6ente, e pelo preço da primeira, as demais êmPresas com preços registrado§,

cabendo rescisao desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fuacasso na negocieÉo.

g.S - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores

à média daqueles apurados pela Prefeitura'

PC. Eern.rdo Cotlto dc 
^l!cldl, 

r'E6!, Ctrtr0,Slo B!r!.rao' M^' CE?: 65.5t0'000
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PREtrETTURÂ MI'MCIPAL DE §ÃO BERNANDO
ESTADO DO MARÀNHÃO

PRAçÀ B§RNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 - CENTRO - SÃO BERNÁADO/IVíA
CNPJ: ffi .125J89/l)001-8t

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços porleú ser cancelada rle pleno dlrelto, nas seguint€s situaçôes;

_a) Quando o fornecedor não cumprlr com as obrigaçôes constantes no Edltal e nessa Âta de Registro de
Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão adminisrativa da Notade Empenho decorrente d€ste Registro
de Preços, nas hipóteses preyisfâs nos incisos I a XÍ|, XVII e Xvlll do arL 78 da L e18.666193:

c) em quâisquer hipôteses de exêcução toàlou parcialda requisição/pedido dos produios decorrente deste
regrsfo:

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

e) por razões de interesse público devidâmente demonstradas e iustificadas;

!t descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço regissado, o fornecedor será informado por correspondêncía, a
qual seÉ iuntada ao processo adminisFaüvo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessívelo endereço do fomecedor, a comunicação seÉ feita
por publicação no |omal 0ficial do Estado/MÀ considerandose cancelado o preço regisrado a partir da

última publicação.

10.4 - A solicitaçâo do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá rtão ser aceitâ pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicaSo das pênalidades preüstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço regisEado, cessarão todas as atividades do Fornecedol relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura nâo se utilize da prerrogaüva de cancelar esta Àtâ, a seu exclusivo critÉrio, poderá

suspendera sua execuçãoe/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integrâlmente

a condiÉo conrraual infrÍngida.

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

aJ Por decurso de prazo de validade;

11,1 - Os preços apresentados na proposte devem incluÍr todos os cu§tos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tributos incident€s, taxa de administração serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, fretes, lucro e ouEos necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de

Preços.

12.1 - 0 descumprime[to iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, suieita à

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

Empenho, na forma seguinte:

o

PC. Eerrardo Corlho d. Àlmeidr, n't63, C.ntro,Sto B.rrrrdo - MA. Cf,P:65.5§0-000
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ESTADO DO TT1ARÂNHÃO

PRÀçA BI,RNARI}O COELHO DE ALMf,IDA N" 862 - CENTRO - SÃO BERNARDOIMA
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5

a) âtraso até 05 (cinco) diag multa de 02% (dois por cento);

b) a partÍr do 6c (sexto) até o limite do 10c [décimo) die, multa dê 04% [quatro porcento), câracterlzatldo-

se a inexecução total da obrigação a partir do llt (déclmo Primeiro] dla de atrsso'

12'2 - Sem preiuÍzo das sanções cominadas no art 87, l.ltl e IV, da t*i 8'666/93, p-t]t il:-t:if::::-l-::
parcial do otleL aaluaicaaó, o Municlpio de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educaçeo

podera, garaítida a p*ul, u .*pt" à-"iãsa, aplicar à conu-"tada multa de âté 10% (dez por cento) sobre o

valor adiudicado;

12.3 - Se a âdiudicatária recusar-se a redrar a nota de empenho iniusdÍicadamente ou se não aPresentar

situação reguíar no ato da feitun à, mesma, garandda piévia e ampla defesa, suisitar'se'á as seguinte§

penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12,3.2. Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o MunicíPlo de

São Bernerdo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3'3.DeclaraçãodeinidoneitladeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPúblicaMunÍcipal

12.4 - A licitaote, adjudicatária ou contratada que dehar de-entregar ou apresentar do*TT:f"JiJ:
exigida parâ o certáme, enseiar o retardamento da execução de seu obieto' úo mândver a proposE' rdlnar

ou fraudar na execução do ."r";;;;;;;t;e de modo inidôneoou cometer haude frscal' garandda

prcvia e ampt" aer"o, n.".a i.piàiâi ae licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de aé cinco anos

e, se for o caso, o MunicÍpio a"'ia, s"á".a" solicitará o seu descredenciameDto do cadâstro de

Fornecedores do Estaao po, iguaipetÍodo, sem preluízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5-Amultaeventualmenteimpostzàcontratadâseráautomaticamentedescontadadaíaturaâquefizêr
ius, aüescida de iuros moratórioJde iú iut po"untol 

"o 
tês Caso.a contratada não teúa nerhumvalor

a receber deste órgão da pref€it1;ü;l;ú;íá" sao É"rn..ao, ."r-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)

diâs uteis, contados de .*, ir;;;;';;;"f"tuar o. p"gam"nto da multa' apôs esse prazo' não sendo

efetuado o pagâmento, ,"* a"io-r-rãrío Ãcaminhados ão órqão competente para que. seia inscrita nâ

díüda ativa do MunicÍpio, poOendo ãinàa a PreÍeitura proceder à cobrança iudicial da multa;

12.6 _ As multas previstas nesta seção náo eximem a adiudicaÉria da reparação dos eventuais danos'

perdas ou prejuizos q," 
'"u 

uto puníutt venha causarao Município de Sâo Bernardo'

12-7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis' contados

da intÍmaÉo por parte a' S"*JüJ" üunicipal de Educação' o respectivo valor será descontado dos

crédítos que esu pot"it toln ' 
Sã*ãria üunicipal de EduiaÉo' e' se estes não forem suffc'ientes' o valor

il."ul;ü;;;;;..;ri"r,"a. p"*l"r*ia" .rn oírtd" Áti'va e execuçâo pela Procurâdoria Geral do

MunicíPio;

12.8 - Do âto que aplícar penalidade caberá recurso' no Prâzo de05 (cinco) dias úteis' a contar da ciência

da intimaÉo, podendo a Ad;-;i;;; ;ton'idto' sua decisão ou nesse prazo encaminhá{a

ã""iü*"iàlrrlt'ada para a apreciação e decisão superior' dentro do mesmo prâzo'

pc. B.rnardo Co.lho dc Aln.idl, tr'E63, C'ltto'Sto B'rnrtdo - IttÀ' CEP:65'550-000

a
l
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Rub;ica:

PREFEITURA MuxlctpAL no sÂo BERNARDo
ESTAOO »O trUn^lmlÃO

PRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDÂ N. 862 - cENTRo - sÃo BERNARDoTTÍA

CNPJ: 06.125389/0001-88

13'1 - As inhaçôes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo iudicial da forma legalmente

Prevista, sem prejuÍzo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - fu despesas decorrêntes das contratações oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correrão
à contâ de dotação orçamentáriâ do ano em curso, ou das demais qu€ possamvlr a aderir a presente Ala, às
quais serão elencadas em momento oportuno:

15,1 - fu partes Íicam, ainda, adstrÍtas às seguintes disposiçôes:

| - Todas as alteraçôes que se Ezerem necessárias seÉo registradas por intermédio de lavratura de termo

aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

tl - Vinculam"se a estâ Ata para fins de análise técnicâ, jurídlca e decisão superior o Edial de Prtgão

Eletrônico ISRP ne,008/2022 e seus anexos e as propostas das lÍcitantês classiffcadas'

III - É vedado caucionar ou utilizar o conE-âto decorrente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa autorizaÉo da Prefeitura.

16.1 - Ás partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quâisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os ca§os omissos,que

não puderem ser resolüd'os pela úi administraüva, renunciando a qualquer outso, por mais priülegíado

que seja.

16.2 - e porestarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (Eês) vias de igual ttor e forma para

um só ehito legal, ficando uma via arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei

/,-
\

8.666193

São

ROMULO F R

LTDA:21233958000100 oàdo1: r0r.r ôl r3 I

ROMUTO F REGO ARTIGOS E NHO LTDA

CNPIn! 21.233.958/ 1-00
LimaRomulo Francklin do

CPF ne 661.5 3-68

arço de2022.18

Bernârdo

pC. Br.Í,srdo CoGlào dÊ AlE.idl, D'86X, C.Etto.Slo B.rElÍdo ' MA, CEP:65.5§0'000

I

ARTIGOS E AI\4ARINHO




