
'..?i:l]Ci9 t:14 $ l9. ..'{r...lF--_
:"1:;:_--!ffg-_
r.1,::r',,. O

rÉ+-Ér'

lra

Governo Municipal

f

I

Ànoxr'l Ediçàc':: No §6DOM - Sâ, B8ÍriâÍdor'Íer, 05 dê Abí dê 2022

Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de São Bernardo

1/13



Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

.- ^-...^^. at n4 / l7
. '' ' -'J\J))l,lúlr1*-
:,::".r:__j4Z--:+,:\ricx=-!*,a

Nolnê do Prsfeilo
JoÁo IGâR yIEIRA cARvALHo
l{ortlê do Mc!.pIeÍsito
Adianà .lE Silva Poàêln

R!.ponsávcl Íócrico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Emall: dom@saobemârdo mâ oov.bt

ara DE REGlsrRo oE pREÇos No. 0i s/2022, pREGÃo ELEIRôNtco sRp N.013/2022 pRocEsso aoÍr NtsrRATtvo N.. t'lo 2o22ois
_ CPL

VALIDAOE: 12 (doze) mo6os aoÍtados a partir da data do sua publlcâção no Diário Oficial da ljnião ou do Eslâdo do llaranhâo ou do
município d. São Bemardo,/ilA

Polo prêsêntê instrumênto, o Mun'cÍpio d6 São 8êmardo, Estado do 
^,la.anhào, 

com sêde administrativã, na Prefeitura Municipal, localizada na
Pl'eça Bemardo Coelho de Àmeida, inscrita no CNPJ sob o n0. 06.125.389/000138, rêpresenlado nêste ato pelo gestor responsávêl
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poítâdoí da Cédula d€ ldentidade nô 572348 ê do CPF n" 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os
pr6ços da empíêsa: OLIVEIRA E SILVA LÍOA, CNPJ n" 02.494.549/0001-05, sediâda na Rua são Vicênte s/n sala 02 cêntro Sáo Bêrnardo
- MÁ, por i.Íermédio de seu rêpresentanlo l€galSP(a) Rob6rto Viana Silva, portador(a) da Caíoira de ldentidade no 4640610 SSP/PI e do
CPF no 829.98701353 nas quantidâdês êstimadas na soção quatro desta Ata de Registro de Prgços, de acordo com a classiÍcaÉo por êlas
alcançada por item, atendendo as condiçóes previstas no instrumento convocalôrio e es @nslântes dêsta Ata dê Registro de Preçps,
sujêilando-sê as partês às normas @nstântes da Lêi no. 8.666€3, Lei no. 10-5202002. Dêcrêto n0 10.0241'19, LeiCompleme.tar no. 123/2006 o
suas altêraçõ€s, 6 em conic.midade com as disposiÉes a sêguir:

1. DO OBJETO

1.1 Regastro dê Preço parâ futura exeauçáo dos sêrviços dê l/,anutênÉo Preventiva e Côíetiva dos poços artesianos do municipio de SÀO
BERNARDO/MA,

1.'1.1 - Este instrumenlo não obrigâ aos ÔRGÁOS E ENTIDADES â Urmârem contrátâçóes nas quanlidadês estimadâs, podendo ocorer
licitações êôpgcmcás para aquisiÉo do(s), obêdecidas a l€gis,ação p€rtinenle, ssndo assegurâda ao detêartor do resistro a prêferência dê
Sêrviço, êm igualdadê dê condiçóes.

2. ADESAo DE o?GÁos NÂo PARTICIPANTES

2.1 - A Atâ dê Rêgistro de Prêços, durânte ôua vigênc,a, poderá seÍ utilizada por qualquêr ôrgáo ou êntidade da AdministEção inclusivê
autârquiâs fedeÉis, estâduãis ou municipâis de óeãos públicos, êstêlâis ou ainda de regim€ póprio quê não tenha pârticipado do cêrtamê
lic.ilatóío rnodiante píevia consulta ao órgâo gerenciâdor.

2.2 - Os órgãoÊ e êntidades quê não paÍticipârâm do regisiío dê preços. quando dêsejarêm fazer uso dã Ata d6 Rêgistao de Preços, deverào
manifsstar sêu inte.esse junto ao órgâo g€ronciador da Atâ, para quê êste indique o9 possiveis fomecêdores e respêc'tivos prêços a serêm
pratcãdos, ob€deôdá â ordêm de clâssficáçáo.

2.3 - Câbeé ao foÍneceioí boneÍiciário da Al,a de Rêgistro de Prêços, obseívadas as mndiÉ6s nelâ estabelêcidas. optar pela ac€itação ou
nâo do SÊrvigo, indêpeadentêmênte dos quantjtativos .ogistrados sm Ata, desdê quê o Sêrviço não prejudiquo as obngâçôas ântêaio.ment€

assumides.

2.4 -As equisiçóes dl contÍataÉes adiclonâis. não podêrão exc€d6r, por órgão oo porêntidade, e 50% (cinquêntâ por cento) dos quanütatvo§
rôgisdos na Atâ dê Registío dê P.oços durante sua vigênciâ, e ainda o quanütativo decorÍente das adêsóes à âla de registro de prsços não
poderá exc€der, na totalidade, ao dobro do quantíãtivo de cada item registrado na atâ de aegistro de preços para o órgão gêrênciador e pâra

os óagâos párlicipantês. indepênden!êmenle do ôúmero dê órgãos nãô parlicipantes que, dêsde que devidamento comprovada â vantâgêm ê o
cumprimento das êxigêícias da lêgislaçáo vigêntê.

r. DA GERÉNC,,A DA pRÉsÉNTE ÀÍa DE REG,sÍRo DE pREÇos

3.1 - O gerencjâmento deste inst.umênto caberá a Prefeitlra lúunicipal dê São Bemârdo - MA.
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3.2 - A Prêsênte Ata teé vâlidâde do 12 {dozê) mêses, conlâdos a partk de sua publlcação no Jornal OÍiciat do EstadolMA.

3.3 -A S€crêtaíia paÉjcipânt€ desta Ata dê Rogistro ds Prêços é a Secretaria Municipat de Administração;

1. OO CON|RATO

4.1 - O preço a quanlidade e a eôfÉcificaÉo dos serviços ou produtos regishàdos nesl.a Ata encoôtram-se indicâdos na tabelâ âbaixo:

SEDE - 21 POÇO ATTVO

INTERIOR :

oHÀPEL DE COURO - 01 POçOS

coouEiRo - 06 PoÇos

alcutBA- 02 Poços

PORTÊIRiNHA* 03 POÇOS

clGANA - 01 POÇO

MÂDE|RA CORTADÀ * 01 POÇO

PEDRINHAS - 02 POÇOS

sÁo CÁETANO - 01 POçO

MOMBAÇA - 02 POÇOS

BORRACHUOO - 02 POÇOS

coRrsco - 01 PoÇo

MARRECÀ-01 POçO

sÁo RATMUNDo-02 poÇo

BOMFTM - 02 POÇOS

CÀBECEIRA DO BOirFtM,01 POÇO

MÂlroRANA - 03 POÇOS

BÀtxÂo Do MEro-01 Poço

ALTO BONTTO-01 POÇO

sÂo BENEoTÍo - 03 POÇOS

ANAPURUS - 01 POÇO

PÂLME|RAS - 02 POÇOS

BAXA GRANDE _ 06 POçOS

MORRO DO SALTO DA PEORA - 02 POçOS

PORTO DE I\,IELÂNCIAS - 01 POÇO

PORTO FORMOSO. Ol BÔM8A NO RIO

FORTTAS 03 POçOS

SÂNTO EUGENTO 02 PôÇOS

ENTR@A .|ENTO 02 POÇOS

MALHÁDA ÂIÍÀ, 01 BOMBÂ NO RIO

PEDRiNHA DA BÊ|RA DO RIO 01 pOÇO 01 BOMBA NO RtO

vrLA sÁo JosE - 01 PoÇo
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NOVÀ ESPERANçA- 02 POÇOS

cuRRÁr§ -02 PoÇos

CARRAXTS - 0í POÇO

sÁo MTGUEL -01 PoÇo

ANAJÂZ|NHO - 01 POçO

cocAl Do cuRRArs - 01 Poços

POÇO COCÂL DOS CABELUDOS - 01 POçO

oulloMao - 01 PoÇo

ourloMBo-01 PoÇo

sÃo JosE - ol Poço

rNxu - 06 PoÇos

CAMTNHO VELHO 01 POÇO

SÁLTO DA PEDRA_ Oí BOMBA NO RIO

SANÍA RITA - 02 POÇOS

NR sERvlço MÃo oE oBRÂ UND ONT V.UIIT MENSÂL ÍOTAL V. ÍOTALANUAL

1.079.880,00

MÉt{SAL

01 UND 106 8/t9.018 89.990.00

5. DA EN7RECA

S.1 - Os itens rêgistâdos doveráo sêr oxêcutados confome termo dê referênciâ do Edital dê Íoamâ Aacionâdê (se nece§âdo) e coníorme

forem solicíados pêlo setôr competeniê.

S.2 - O prâzo máximo parâ entíoga sêrá diário conformê solicitâÉo e pêdido efôtuado polo departamenio d6 comprãs da P.efêituaa Municipal

de São Bernardo - MA.

6. Drs oaP GÁçóEs DA ooNíRATADA

6.i - Executar o Serviço dentro dos pâdÍôês êstabêlêcidos pelâ PíefêituÉ l.,lunicipal, de acordo com as esp€cifcaçóes do €dital,

responsabilizaMqse por evonfuais preiuízos dêcôrÍsntos do descumpÍimento das condiÉes êstabolêcidas.

6.2 - pÍêsiar os esclêrecimsnlos que aorem solicitâdos pela PreÍêitura Municipal, cuias rêclamâçõês se obrigam a atondêr prontâmente, bêm

mmo dar ciênciâ mêdiatamentê e por êsc.ilo, de qualquêr anormâlidade que veraícar quando da exocuÉo dos atos de sua rosponsabilidade;

PRESTAÇÁO DE SERVIçOS DE

MAN$TENÇÁO CORRETíVA Ê

PREVENTIVA DOS P@OS
ARÍESIANOS DE

RESPoNSÂBILiDADEOOMUNICIPIO
DE sÁo BERNARDO-MA,
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6.3 - Píomover todos os mêios necêssários à gaaantia da plena opeÉcionalidade do Sêrviço, inclusive considerados os êâsos de greve ou

pãÉlisaÉo dê qualquer nâturêza;

6.4 - A falta de quaisqugr itêns oljo SêNiço incumbê âo dêlêntor do prêço rogistrado, não podgÉ s6r alegada como motivo de ÍoÍça maior paÍa

o atrâso, má execuÉo ou inexecuÉo dos ssrviços objeto deste edital e não a sximirá das pênalidade6 a que está sujeita pêlo não

cumprimento dog prÉzos e dêmais condiçô6s áqui e§tabolocidâs;

6.5 - Comunicêr imediatamente â Prêíeituaa Municipal qualquôr aherâçáo ocomda no endeíêço, conta bâncâria e outrâs iulgâdâs necessáriâs

para o Ecêbimênto dê aonêspondônciâ;

6.6 - Respêitar ô tazêI cumpíir a lsgislaçâo de sêgurança ê Adminishação no trabalho, previstas nas norÍnas aêgulamênl.adorâs pêrtinÔntês;

6.7 - Fiscalizaí o períeito cumpíimento do Seíviço aque se obrigou, cabêndo-lhe, integrâlmonte, os ônús decorentês. TalÍiscalizaÉo dãÊsê_á

indêpêndêntômsnto da que sêÉ oxorcida por esta Profêitura;

6.8 - lndênizar terceiÍos e/ou à própíia PÍêÍeíura em caso de ausência oo omissão de ÍiscalizâÉo de sua parte, pelos dano§ ou prelulzos

câusâdos por sua cu{pâ ou dolo, devendo a conlíalâdâ adotaa todas as medidas prcventjvas, com Íi6l obgsÍvância às exjgênciâs das

áutoridadês competêntês e às dlsposiçôês lêgais ügentesi

6.9 - Fomecer os pÍodutos. conforn'!ê €stiFllado ne§tê edital e de âcoÍdo com a propostrâ âpresentâdâ;

6.10 - O atrsso na êxêcução caberá pênâlidado e sançôês prêvislas no itêm 12 da presentê Ala.

7. DAs oBRIGAçÓES DA CONÍRATANÍE

7.1 - Convoaâr a licitantê vencedora para a reürada da ordem dê Serviço doô itons regi§tradq9;

7.2 - Fomecea á emp.êsa a sêí contíatada lodas as informaçõês ê êsdarecimontos quo venham a ser solicitados rclaüvamentê ao oti€to dêste

Edilâl;

7.3 - E etuar o pagamento à omp.€sâ nas condiçõês êstabêlêcidas nssl'e Edital;

2.4 - Notficâr poÍ escÍito, à empresa coitraüadâ, loda ê qualquêr iÍÍêgularidade constâtada durânte o recobimênto do objeto;

7.5 - Nenhum pagamonto sêÉ êÍ6tuado à empresa detentora do registro, enquanto pendeôt6 dê liqúidação 6 qualquer obÍigaçáo. Essê fato

náo serâ gêradoí dê diÍeío a rcaiustamênto de pÍeços ou a atualizâçáo monetáda;

7.6 - Não haverá, sob hipótêse alguma, pagamento ântecipadoi

7.7 - Fiscali2ãr a exeeÉo dás obrigaçôe§ assumidâs pêlo conhatado.

8. DO PACAMENTO

g.1 - O pâgamonto sêrá eÍêtuado até 30 dias após a emissão dâ nota fiscâl devidamontê atê§tadá pêla Secretária rêsponsávsl;

g.2 - O ContratadoiÍomêcêdoí doverá indicar no côrpo da Notâ Fiscaufãttlrâ, descriÉo do item íomecido, de âcodo corh o e§pocifcádÔ no

An6xo I e suâ paoposta do Prêço.

g.3 - Caso constatâdo alguma inegularidade nas notas fiscâis em faturâs, estas seÍáo de\rclvidas ao fomecedor, pârâ âs nêcessárias

côíeçóês, com as infoímaçóes quo morvaram sua rêiêição, sendo o pagâmênto rêalizâdo apó§ a rêâpresontâÉo das notas llscais em fâfura§

8.4 - Nênhúm pagam€nto isontará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsâbilirjãdes e obÍigaFês, nêm implicará âcaitaçáo

dêíinitiva do SêNiço.

8.5 - O ConhatantG não €fefuâé pagamento dê lÍtulo descontado, ou por mêio dê cobtânçã êm bân@, bêm como, o§ quê Íoaem nêgociado§

com tsrceilos por intermédio da operaçào de Ísc,toring';

8.6 - As dosposâs bancáriâs clêcoffentês dê transfêrencia de valorcs para outrâs praças seráo do rosponsábilidades do Coniratãdo

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 -Os prêços registados mantsr-sêáo iôâttêrados pelo pêríodo de vigêncla dê presenle Ata, admitjdã â revisão no câso dê desequilÍbrio dâ
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equaçào econômico financeira inicial deste instumento a partir de deterÍninâção municipal, câbêndo-lhe no máximo o íepassê do pe.centuâl

detêrminâdo.

9.2 - Os prêços registrados quê sofrêrem r6vísão não poderão ultrâpâssar os prgços prâÚcados no mercado, mânte.do-§€ â diforênça

psrcêntual ãpuiada êntaô o valoa originalmentê constante dê proposla e aquele vigonto no mêrcado à ápoca do rêgistío;

9.3 - Caso o preço Égisbado seja superior à média dos prêços do mercado, â Pr€fôitura solicitará ao ÍomêcêdoÍ, mediantê correspondênciã,

EduÉo do p€ço registrado, de forma â âdoquá{a-

g.4 - Fiàcassada a rÉgocjaÉo com o pdmeko colocâdo a PreÍeitura poderá rêscindir esta Ala e convocaí, nos lo.mos da lêgislâÉo vigentê, e

pêlo pr6ço da pÍimeirâ, âs dêmais empresâs com pr9ços regislrados, cab€ndo íêscisão dêsta ata dê registro de prêços o nova liaitáçáo sm

cáso de fíâcâsso nâ negoôiaçáo.

9.5 - 56rá considerado compativôís com os d€ mêrc€do os pÉços .egistrâdos quê forôm iguãis ou inforiorês à média daqueles apuGdo§ pela

Prâíêitürâ.

10. DO CANCELAMENÍO DA AIA DE REGISTRO DE PRÊÇOS

10.1 - A gresentê Ala de Reqist.o de Preços podorá sêr câncêlada dê plêno dirêilo, nas seglinles srtuaçóe§;

1. a) Quaí|do o fomêcêdor não cumprir ôoÍn as obrllâçÕes constântes no Editâl e nossa Atâ dê RegisEo ds Prê9o§;

2. b) euando o fornecedor der causa a rêscisão administrativa da No!à de Empênho d€corentê dêste RogistÍo dê Preços, nas hipótê§es

prêvistâs nos incisos I a Xll, )(Vll s Xvlll do aft. 78 dâ Lêi 8.666/93;

3. c) em quâisquêr hiÉliêggs dê êxecuÉo iotâl ou parcial dâ requi§iÉo/pêdido dos seíviços decotrontê dêste rêgistro;

4. d) os pÍêços rêgistrados se âpBsentarem supeíorss aos pÍaücâdo§ no mercâdo;

5. ê) por r8zóes d€ intêrsssê púb{ico dsvidamentê demonstradas ê juSiÍc€das;

6. 0 dêscumpri. quâlquor dos itens dâ cláosula §extá ou séümá.

10.2 - Oôonendo cancelâmênto do preçô rogistrado, o romecodrôr seé intormado por côrespondência, a qual será juntada ao prcassso

administraüvo da presêntê Atâ.

10.3 - No caso dê sêÍ ignorado, incêrto ou inacessível o endereço do fomecêdor, a comúnicaÉo seé íêita po. publicaçáo no Jornâl Oficiâl do

Estâdo/MA, consideÉndo-se cancêlâdo o prêço ÍegistÍado a partir da últimâ publicaÉo.

10.4 - A solicitâção do fornêcêdor para cancêlamênto dos prêços rogisÍâdos podêrá não sea aceita pela Prefeitura, tacultiando_sê a êstâ nsstê

êaso, a aplicaÉo das penalidades prêvistâs no Édital.

1O.s - Havsndo o câhcêlamênto do prêço registrâdo, cêssarão todas as êtiüdadês do Fom6cedor, rêldivas âo Sêrviço do itom

10.6 - Ceso a pref6itura não se utiltzê da prcÍrogâtivâ dê câncelar êsta Alâ, â seu êxclusivo critério. podêrá suspênder a suâ êxêcuÉo ê/ou

sústar o pagâmenlo dá9 fâtura§, atá que o Fomêc€dor cump.â iniegÉlmêntê a condiÉo contratual infringid8.

10.7 -A Atâ de Registo de Procps será cancêlada autoÍnâticâmentê nâs seguirÍtos hipótêsesi

1. a) PoÍ dêcurso d€ prazo de vaiidade;

'11. DOS PREgOS

1L1 - Os preços êprêsontados na propostâ devêm incluir todos os c1rstos 6 dêspssas, bís cômo: custos dirotos e indiretos. tribúos inqilentês.

tara de admi;isúação, serviçps, êncargos sociais, habalhislas, seguíos, íreies, lucro e outí6 necessários ao cumpímêítto intêg.aldo obreto

dêsta A[a de RêgislÍos de Prêços.

12. DAS PENALIDADÊS
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1. â) âtÍaso alé 05 (cinco) diâs, multâ de 02ol" (dois por cento)i

2. b) a paÉir do 6ô (sexto) até o límito do 10! (décimo) dia, multa de 04% (quatro por.ênto), cara.lerizândo-se a inêxêcuÉo total da

obrigáçáo â pâíir do 1 'lo (dócimo p.imeiro) dia dê atraso.

12.2 * Som pÍ€juízo das sançõ€s ôominadas no art. 87, l. lll ê lV, da L6i 8.666/93, pêla inexêcuÉo total ou parciâl do obieto adjudicado, o
MunÍcípio de São Bemâdo, átrãvés dâ Secrêtâria [4unicipal de AdministraÉo poderá, garantida a préyia e ãmplâ deÍesâ, âplicar à Contratâda

multa de até 107o (dêz por cêntô) sobre o valo. adjudicado;

12.3 - Sê a adjudica!ána rêcusar-sê a retjrar a nota dê êmpenho injustifcâdâmente ou sê nâo aprês€ntar situaÉo regúlar no âto da fêitura da

mesma, garantda prévia e ampla deÍesa, sujêitâr-ôê-á âs seguinlos penâlidêdes:

12.3.1. Muta do até 10% (doz por c.ento) sobre o valo. adjudicâdo;

12.3.2. Suspêa,são têmporária dg participâI de licitaçóes ê impodimento dê contatâr com o Município de Sâb BêmaÍdo. por píazo dê aé 02
(dois) anos, ê,

12.3.3. DedâraÉo de inidonêidade para licitar ou conhaiaí com a AdminlstÍação Pública lrunicipal.

'12.4 - A liôitanlê, âdjudicâtária ou contratada qus dêixar de ênhêgar ou aprosentar documentação falsâ exigida pâía o certâmê, ênsejar o

r6tâ.damênto dâ êxecução de seu obiêto, não mânüver a proposta, falhêÍ ol, frauder na execrÉo do contrato, compoítár se dê modo inidônêo

ou cometer íaude Íiscâ|, garantrda previa e ampla defesa. fcaré impedidâ dê licitar e contrataí com o Municipio pêlo píazo de até cinco ano§ e,

sê Íor o caso, o Municlplo de São Bemardo solicitsrá o seu descredênciâmênto do Cadastro de Fomeaedorcs do Estado po. igual periodo, sêm

prêiuízo da aÉo penál cônêspondêntê na íorma da lêi;

í2.5 - À multâ evenfuâlmênte impostâ à contratâdâ seaá âutomaticaúêntê descontada da íatura a quê llzer jus, acÍescidâ de juros moíatóíios

ds 1% (um por cento) âo mês. Câso a contratada não tênha nenhum valoa a rêcêber dêste órgão da Preteitura Municipaldê São Eemardo, seÊ

lhe-á concêdido o prazo de 05 (cinco) dias utêis, contados de suê intimaÉo, para êíefuar o pagamento da mulla, após esse pÍazo, não sendo

êfotuado o pagEmento, sêus dados serão encaminhados ao ó€ão cômpelente para que seja inscrita na dívida êíva do Municipio, podendo,

êinda â Prêfêitura procedêr à .óbrança judicial da muitâi

'12.1 - O dêscrmprimento injustificado das obngaçôês assumidas nos termos desle editâ|, sujêita à contratâdê â multas. consoântê o câpLrt e

§§ do aí. 86 da Lei8.666/93, incide,)tos sobre o valor da Nota dê Emponho, nã fo.ma sêguintê:

12.6 -As multas prêvistas ne6ta seÉo ôão eximem â adjudacâlária da repaÉçáo dos evenfuâis danos, peÍdas ou prejuÍzos que seu ato punÍv€l

vênha causâ êo l\runicrpio de Sâo Bemêrdo.

jZ.7 - Sê a Contratada náo procêds ao rêcolhimento dâ multa no prâzo dê 05 (cinco) dias Út€is, contadcs da intimêÉo por part6 dã Secrêtarie

Muôicipalde AdministrâÉo, o rêspectivo valor será dêscontado dos cédilos que oía possuir com a SecÍBtaria Municipâl de Administaaçáo, e,

ss estês náo forem suficientês, o vâlor que sobej* seÉ êncaminhado para inscrição em Bívida Ativa ê êxêoJÉo pelâ PDctlradoda Gêrêl do

Município;

12.8 - Do ato que aplicâr pênâlidadê ceb€rá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úeis, a contar da ciência da intimaçáo, podêndo a

Adrninistraçâo ÍecohsideÉr $â decisáo ou nêssê prâzo êncámínhá]ê devidâmênte informãda pârâ a apreciaÉo e decisão supêrior, dênko do

mesmo prâzo.

'13. DOS lLíCrrOS PEN^,S

13..1 - As intaÉês pêmis üpiÍicadas na Loi 8.666,93 sêrão obieto de pocesso judicial da ÍorÍna legalmente preüsta, sem prejuízo des demâis

cominaçôss aplicáveis.

1]Ú. DOS RECURSOS O RçAMENÍÁRIOS

14..1 - As despêsas d€coÍÍêntes das contatações oíiundas da presente Ata de Registro ds Prcços, conerão à conl,a de dotação orçâmêntáriã

do ãao em cuíso, ou das demais que possâm vir a aderjr â presente Ata, às quais seíáo êlencadas em momonto oportuno:

15. DÁs D,sPos/ÇóEs F,IvÁrs

15-1 - As pâítês ficam, ainda, adsüitas ás s6guintes disposiço€s
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c

| - Todas as âlterâçóes quê se fizêlem necessárias serão rcgistradas por intêrmédio de lav.atuÍâ dê têÍmo adiüvo â presênte Ata de Rêgistro

dê Preçô8.

ll - VinculaÍn-se â esta Ata para fns dô análise téchica, juridicâ e decisão supeío. o Êdatâl dê Pregão ElelrÔnioo ISRP no.013/2022 ê s€us

anexos o as propostês dâs 
'icitantes 

cla$iíicâdâs.

lll - É vedado câucionar ou úilizâr o contralo dêcorrente do prêsenlâ Íogisko pâía qualqúer opêíêÉo finsnceiÉ, sêm proviâ e oxprêssa

autorizâÉo da Prefeilura.

16. DO FORO

'16.1 - As partos confatantês olêgem o Foro da Comarca do São Bemardo, Esiâdo do Maranhão, como competente pa.a dirimf quaisquer

questÕes oriundás do presenle contrato, inciusive os cásos omissos, que não pudeíem ser resolvidos pela via administrativa, rênunciendo â

qúalqler outro, por mais priúlesiado quê sêja.

16.2 - ê por estaÍem de acordo, as paÍles fimam a presênl€ Ata. em 03 (tés) vias de igual têoí e furma para um ú eÍeito iêgal, llcandô uma

via a(uivada da sêde da CONTRATANÍE, na forma do Art. 60 da Lêi 8.ô66/93.

São B€mardo - MA, 25 ma.q) de 2022.

P.efêitura Municipal São Bemardo

Flancisco das Chagas Cawalho

OLÍVEIRA E SILVA LÍDA

CNPJ no 02.494.Y9/0001-0s

Robê.to vlana Silva

CPF n'829.98701353

Áuícr: Yâldâãr|â P6§w do§ Sarnos

C d igo d s idohttfg xéo 4 I da 2619 5§ U7 3oêOc2 ilN d? d 7 6bc7 04 52 000

PORÍARIA 
'{O 

02, DE 05 DÉ /ÀBRIL OE 2022. "O§PÕE SOBRE A NOlilEA9ÃO PARA CARGO EM COMISSÁO' OE TESOUREIRO

ceu- oe secnirÀruA uuNlclPAL oE FAzÊ|loa; E DÁ ouÍRAa PRoMDÊt{clAs"

,Dispóe sobrc a h(,neaçãô para Catgo em Comissâo, de Tasoureio Getàlda Secrétaia Municipal de Faaandà; ê dá otitns provtdéncies"

O PREFEIÍO MUNICIPAL DE SÃO BÊRNAROO, ÉSÍADo DO MÂRANHÃo, no uso de suas atribuiÉ€s conslitucionais ê na foíÍn6 previsla

;o art. 95. ll, 'â', da Lêi O.g6nic€ Municipai ê na formâ do que dispôe â Lei Complementâr no 14' de 3'1 de mârço de 2022'

RESOLVEi

Art. 1". NOIIEAR, para o Cargo em Comissão de Te§oureiro Gêral - DANS, da Se.retaia Municipal da Fazênda, o sí' lzANlEL CUTRIM

BOGEA, poÍtador do RG nô 000077517097-6 SSP/PI e CPF n" "".'-''693-72'

Art, 2. - Esta PoÍtariâ entía em vigÔl na dalâ de suâ publicâÉo, têndo os seus eíêitos retroativos a 1ô de abril dê 2022.

Art. 3ô. RêvogâÍn-se âs dispo§içóê§ em conkádo.

RÊGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE É CUMPRA.SE
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''§r:râ' 1L/
. \ J,r.wsr _r-l-!E,F,

Gsbinete do Preleito Municipal dê Sáo Bern6rdo - MA, em 05 do abril de 2022.

Baix€ a PortÂdâ Municipal no 02 no link

BAIXÂR

Áur.r Yaldaâm Pôsso€ do§ sã,tos

Ç e iso d ê idenntfr.âçáo : bil 2f 62ffi od bê6 cô ê8 207 §ê3 g 31 jan 25êbda1 7

PORÍAR1A M oí , DE 05 OE ABRIL DE 2022 - "O|SPÕE SOBRE A xOilEAçÁO PARA CÀRGO Ê1, CoÍúlsSÁO, DE SECRETÁR|o

uNlclPAL DE FAZET{DA; E OÁ OUTRÂS PROVIOêi{CIAS"

'Dispõe st)bre a nornôaçéo paÊ CdQo ern Co//líssão, de Sectolário Municipat de Fazenda: ê dá oubas Üovidênêias'

o pRÊFEtTo MuNtctpAL DE sÃo BERNARDO, ESTADo DO MARANHÃo, no uso de suas atíbuiÉ€s con§tituoionais e na íoma pÍeüsta

íoaÍt.95,11,'a',daLêiOígânicâMunkipâlenâiormadoqúedi§pó3aL€iC'mpleÍtontârno14'de31domaíçôde2022'

RESOLVEI

Alt, 1",t{o EA& p6€ o cargo êm comissáo de sêcretário Munljpâl . oGA. da sêcfetâria Municipal dá Fazsnda, osí, FRÀNclsco DÀS

cHlces clnvlLiro, port"dor do RG no 572348 ssPIPl ê cPF no "'" 183-15'

A.t.29-E§taPortariaêntraêmügoÍnâdalâdêsuâpublicáçáo,têndoossêuseÍeitosrctroâtivosalodêâb,rildê2022.

AÍt. 3o. Revogarn_s€ âs disposiçõês êm contrário'

REGISTRE-SE, PUBLIQUE§E E CUMPRA-SE

Gêbinetê do PreÍoito Municipal d€ Sáo Bêrnardo - MA, 6n1 05 dê âbril de 2022'

Baixe a PoÍtariâ Municipal no 01 no link

8ÀtxaR
Âuicf, Yáidaâm P'ssêâ dos S'/ío§

Códtgo de idêítlilt4Áo cú3g1 7acôB3e7eÚc85$3e2à618àNaedtudl

DECRETolilUt{lclPALtf174,DE05oEABRILDE2022-"osPÔE'soBREA.DEscoxcENÍRÂçÂoAD*llt{lsÍRATlvÀNoÂMBlToüôã iii;nil" àd rii,*rcipo o?Hã;''Sláf*rilif,í"1-flS cotuperÊxcú ao onDENADoR oE oEsPÊsa E

,DisD6ê sob/s a dgsco, con,,.aÇáo âdninistatjva no ámbíto do padet Exocutivo do municipio de sáo Befia,!,o, dá ddegaçáo do cofipeténcia

ao o:rdgnador de des}esa e dá o,r/lrcs ptovídéncias'"

oPREFEIToMUNICIPÀLoÉsÃoBERNARDo,EstadodoMaranhão'noLt§odesuasaÍlbt]ioõêscoôstituclonaisenaÍormaprevistânaLei
orgânicâ Municipat6, corusroEner.roo o iliàà-,àJo" o"*"ao.à" despesasà.rz do §iodo art.80 do Dêcreto-Lê' n 200/67 qu6 diz:

-O ord€nador dê dêspêsâ e toOa e quarquerl}ãrii"uoãã" *ô. 
",o" 

,"trltâíêm omissào d€ ê;pênho autonzaÉo de pagamenlo s.lpdmênlo

o, ài"Énaio o" ,e*rsos da união o! Pela qual esia rêsponda";

coNslDER,qNDoanecessidadedêin.§tltuirâd€sconcgnt.açãoêâdescênt.alizaçãodaAdministrâÉooirctaolndhetaodosFundÔ6
municipais quanto à oÍdenaÉo de dêspesasi

coNSlDERANDoavigênc]adâLeiComplomeíltarMunicipalquêâlleroÚaEstl,tuÉAdmini§trativâdoPoderÉxecutivodoMunicÍpiodeSão
ã;;;J; ;;"s", 

"Jleis 
municipais n o 721n017 e 755/201s;

CONSIDERANDO. ê eoiÉo e úgênci8 oa Lei oídiúria munrcrpal no.797' l"::-'"'!o de 20»' qre dispóe sobÍe a des'ÉnlrahzaÉo

aominisrÍaüva e finsncêira oo m,,nrcrpro, oJnã41-o a_"rl, a" 
"u" 

,"grlâmêntsção por r"tormêdlo de norÍnatrvo píóprÚ:

ooNSIDERANDo'asnomeaçôêsdos€cIêtárioMunicipaldsFazendaedoTêsouíoircGêraldasêcretadaMunicjpaldoFazenda,pêlas
Portariâ nB Ol e 022022, rê§pedÚamente'

DECRETA:

A.t,lo.EsteDec.etorcgulamentaoart.z,daLeioÍdiúíiamunic]palnó797,de3,1demarÇode2022.

Art'20.Ficâminsütuídasadêscentralizâçêo,aordenaÉoeadisciptinadosatosâdmini§fâtjvosdêgÊsüiooçamentária.íinancairâ
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