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PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. n'2022022- CPL

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

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maraúão,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bemardo Coelho de

Almeida, inscrita no CNPJ sob o n". 06.125.389/000 i -88, representado neste ato pelo gestor
responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Códula de Identidade no

572348 e do CPF n" 182.609.183-15, RESOLVE, registÍaÍ os preços da empresa: D R
FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

22.416.30110001-33, sediada na rua Av. Cesário mariúo n'189, sala 01 são domingos cep:
64. 160-000 Luzilândia - PI, neste ato representada pelo Sr .Denilson Rocha Fontenele, portador
do CPF 984.973.083-87. Rc 2261125 SSP/PI, residente e domiciliado na cidade de
Luzilândia/Pl, 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 no. 8.666193,Lei n'. 10.520/2002, Decreto no 10.024/l9,Lei
Complementar n.".12312006 e suas alterações, e em conlormidade com as disposições a seguir:

2.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utlizada 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 fomecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

(/PC. Bernârdo Coelho dr Almêidâ, n'863, CenÍro,Sâo B€rnardo - lUA, CEP:65.550-000

1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para tutura execução dos serviços de

transpofie escolar para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bemardo/Ma., conforme condições
e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

Ll.1 Este instrumento não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações
nas quantidâdes estimadas. podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s),
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de

fomecimento, em igualdade de condições.
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/NIÁ

CNPJ: 06.125.389/0001-88

2.3 - Caberá ao fornecedor beneÍicirírio da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, 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 exceder, por órgão ou por entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante
sua vigência, 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 regisffado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e 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 vigente

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

3.3 - A Secretaria parlicipante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de

Educação;

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

c

Objeto Registro de Preço para futura execução dos sewiços de transpoÍe escolar para atendimento da
Prefeitura Municipal de São Bemardo/Ma

PC. Bêrnârdo Cloelho de Àlmeidâ. '863, Centro,Silo Bernârdo - MÀ, CEP: 65.550-000

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (.doze) meses, contados a partir de sua publicação no

Jomal Oficial do Estado/N1A.

L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

0tL

NR TRECHO TIPO DE

vEícuros
KM/SEMANAL

1

2

PÁGUA/PEDRINHAS A SÃo BERNARDo

PÁGUA/PEDRINHAS/N. ESPERANçA SÃo

BERNARDO

SÃo BENEDlTo À BAIXA GRANDE

PALMEIRA À BAIXA GRANDE

PITOMBEIRA À PEDRINHAS

SANTO EUGÊNIO A FORMOSA

ANAPURUS/MAMORANA

ENXU A SÃO BERNARDO

ENXU A CURRAIS

MOMBAÇA À SANTO ANTONIO

CAJUEIRO À SÃO SCRNAROO

CURRAIS A SÃO BERNARDO

CAMINHO VELHO A CURRAIS

SÃO RAIMUNDO A SÃO BERNARDO

BAIXÃO DO CAPIM/MAMORANA
ANAPURUS/MAMORANA

ALTO BONTTO/SÃO AENEO|TO

PALMEIRA À BAIXA GRANDE

sÃo BENEDITo, ANAPURUS À pnuraelRas

ALTO BONITO/MAMORANA

SÃo RAIMUNDo/CoRISCo/MARRECA À SÃO

BERNARDO

ALTO BONITO MAMORANA

JACARÉ/CIGANA À PORTTININHN

COCAL/MORRO

SÃO BENEDITO/MAMORANA

ôNraus
ôr'usus

789
250

200
464

540
340

260
310

330
180

1s0

819
266
290

150
200

3

4
5

6

7

8

9
10

11

L2

13

t4
15

16

t7
18

19

20

2t

22

23

24

25

ÔtttSUS

ôrrtrgus

ôtttsus
ôNreus
ôNreus
ôNraus
ôtrttgus
ôNraus
ôNrsus
ôr'ttgus
ôt'ttsus
ôtrttsus
ôwrsus

VEICULO TIPO

VAN

ôHrsus
ôNraus
ôtrttgus
ôNraus
ôrrttgus

t20
200

200
80
100

ôNreus
ôNrrgus

rr/ltcnoÔNtaus
ôwrsus

80

80
60

80

LOTE I- TRANSPORTE ESCOLAR

MARCA

\.LR
UNT
KM

VALOR
TOTAI
ANUAI

N'
OR
D.

OBJETO QTDKM 12
MESES

UND

1

wÍcuro rrPo
ôNrsus
CON\'ENCIONAI-
URBANO PARA
TRANSPORTE

285.984 KM
MERCE

DES
BENS

9,98 2.854.1.20,32

PC. Bernârdo Coelho dê 
^lmêidr. 

n" 863, ( entro,Sío Bernrrdo - MÂ, Cf,P: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BF,RNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 - CENTRO - SÃO rtrurenOOlpre
CNPJ: 06.125.3E9/0001-8E

L

L

ESCOLAR DE
ACORDO COM AS
NORMAS DO
CODIGO
BRASILEIRO DE
TRÂNSITO (CTB),
COM CAPACIDADE
MINIMA DE 45
PASSAGEIROS
SENTADOS, COM
COMBUSTÍ\TL,
MOTORISTA E
MONITOR.
QUANTIDADE DE
ONIBUS,
CONFORME
SOLICITADO PELA
GESTÃO.

236.620,80

VEICULO TIPO
VAN, COM
CAPACIDADE
PARA 16 LUGARES,
EM PERFEITO
ESTADO DE USO E
CONSERVAÇÀO E
TODOS OS ITENS
DE ACORDO COM
AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS
PELO CONTRAN.
COM
COMBUSTÍVEL,
MOTORISTA E
MONITOR.
QUANTIDADE DE
VEICULO,
CONFORME
SOLICITADO PELA
GESTÃO

24960 KM SPRINT
ER

9,48

3

VEICULO TIPO
MICROONIBUS
CON\'ENCIONAL
URBANO PARA
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ACORDO COM AS
NORMAS DO
CODIGO

2880 KM
MERCE

DES
BENS

9,67 27.849,60

4PC. Bernardo Coelho de Almeida. n'E63. Centro,São Bernrrdo - }l-L. CEP: 65.550-000

I
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PREFEITURA MUNIClPAL DE SAO BERNARDO
ESTÀDo Do MARANHÀo

pRÁÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N' 862 - cENTRo - sÃo BERNÁRDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

BRASILEIRO DE
rnÂNsrro (crB),
COM
corranusrÍwr.
MOTORISTA E
MONITOR.
QUANTIDADE DE
\EICULO,
CONFORME
SOLICITADO PELA
GESTÃo

LorE rI - TRANSroRTE EscoLAR EDUcAÇÃo

vLRI.INT VALOR
TOTAL

N'
OR
D.

OBJETO QT
D UND MARCA

3s.980,00 431.760,00

LoCAÇÃo DE 02
(DOIS) ONIBUS
CONVENCIONAL
URBANO DE
ACORDO COM AS
NORMAS DO
CODIGO
BRASILEIRO DE
TRANSITO (CTB),
COM CAPACIDADE
ItiNnraa DE 45
PASSAGEIROS
SENTADOS, SEM
COMBUSTI\tsL,
COM MOTORISTA E
MONITOR.

t2 lrÊs
MERCE

DES
BENS

VALOR TOTAL R$: 431.760,00 (Quatrocentos e trinta e um mil setecentos e sessenta Íeais)
Valor total dos lotes R$: 3.550.350,72 (três milhões quinhentos e cinquenta mil e tÍezentos e cinquenta reais e

setenta e dois centavos

7

dois centavos

PC. BeÍnârdo Coelho de Almeida, n" 86f, ( cntro,Sio Bernardo - M-4, CEP: 65.550-000
.l

4,,..

I

VALOR TOTAL R$: 3.1 18.590,72 (três miihÕes e cento e dezoito mil quhhentos e noventa reais e setenta e

Valor total Registrado: Rl$: 3.550.350,72 (úês milhões quinlentos e cilquenta mil e tÍezentos e

cinquenta reais e setenta e dois centavos)

DÁ



;.,cc:so.l?Í )lJrJ._
'iila: 7A\-
' ,bÍica: Y-- -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

5.1 Os itens registrados deverão ser executados conforrne termo de referência do Edital de
forma fracionada (se necessrírio) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo mrlximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo
depaÍamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de
acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender 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
fomecimento. inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

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

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

6.6 - Respeitar e 1àzer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas
nas noÍTnas regulamentadoras pertinentes;

6.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente. os ônus deconentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida por esta Prefeitura;

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
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fomecer 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.

dP(:. Beroardo ( oclho de Almeidâ, n' E63, (lrntro,Sío 3€rnrrdo - NlA. CIP: 65.550-000

DACONTRA§§.Á
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo
ESTADo Do MARANHÃo

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo se RNenoolrr,le
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens
registrados;

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

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito. à empresa contratada, toda e qualquer inegularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.5 - Neúum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetária;

7.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7 .7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada
pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaVfatur4 descrição do item
fomecido, 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 devolvidas
ao fomecedor. para as necessárias coneções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagan)ento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação deÍinitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, 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 outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata"
admitida a revisão no caso de desequilibrio da equaçâo econômico financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação municipal. cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

PC, llcrnârdo Coelho dc Almeidâ, n" 863, ( entro,S:lo Bernsrdo - MA, Cf,Pr 65.550-000
a

&'.fr1OPÁGAMEN?A
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ESTADo Do MARANHÃo
eRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" gó2 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante
da proposta e aquele vigente 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 conespondência, redução do preço Íegistrado, de forma a

adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação 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.

9.5 - Será considerado compativeis com os de merca<lo os preços registrados que forem 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 fomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de

Registro de Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empeúo decorrente

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78

da Lei 8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos

decorrente deste registro;

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

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

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o tbmecedor será informado por

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, inceío ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação

será feita por publicação no Jomal Oficial do EstadoiMA, considerando-se cancelado o preço

registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor para canceiamento dos preços registrados poderá não ser

aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no

Edital.

I

P(1. Bsrnardo (loelho de,\lmeida, n'863, Cenlro,sÁo Bernardo - MA' CfP:65.550-000

n
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PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNÀRDO COELHO óE ALMEIDA N' 8ó2 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

10.5 Havendo o cancelamento do preço registrado' cessarão todas as atividades do

Fomecedor. relativas ao fomecimento do item'

10.6_CasoaPreÍêituranãoseutilizedaprerrogativadecancelarestaAta,aseuexclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar.o 

-pagamento 
das faturas' até que o

Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida'

10.7_AAta<leRegistrodePreçosserácanceladaautomaticamentenasseguinteshipóteses:

a) Por decurso de Prazo de validade:

1t.l_ospreçosapresentadosnapropostadevemincluirtodososcustosedespesas,taiscomo:
custos diretose ináiretos, tributos incidentes, taxa de adminishação, serviços, encargos sociais,

t áiart ist^, seguros, fretes. lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta

Ata de Registros de Preços.

12' 1 . o descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita

à contratada a multas, "onro-i" 
o caput e SS aá a.t. 86 da Lei 8.666193, incidentes sobre o

valor da Nota de Empeúo, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6' (sexto) até o limite do 10" (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento)'

caracterizando-s" u in"*."oçáo túi da obrigaçao a partir do [" (décimo primeiro) dia de

atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art' 8?' I' III e IV' da Lei 8'666/93' pela

inexecução total ou parcial il ú;; 'dludicudo' 
o. Município de São Bemardo' atÍavés da

Secretaria Municipal d. Ed;;;çã; podárá, garantida. a pÉvia e. ampla defesa' aplicar à

õont utudu *utta áe ate l0% (dei porcento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatriria recusar-se a retirar a nota de empeúo injustificadamente ou se não

"p."r".i* 
situaçao regular no ato da feitura da mesma' garantida prévia e ampla defesa'

sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de aÍé l}Yo(dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de- licitações e impedimento de contrataÍ com o

Município àe São Bemardo, por prazo de até 02 (dois) anos' e'

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou conratar com a Administração Pública

Municipal.

PC. Bcrnardo Coelho de Almêidâ. n'E63' Ce0tro'Sáo Bernlrdo - MA' CEP: 65'550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDO
EsrADo Do MÁRANHÃo

pRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N' 862 - cENTRo - sÃo senNlnoo/MÂ.
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defes4 ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São

Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
período, sem prejuizo da ação penal correspondenle na forma da lei;

I 2 . 5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizerjus. acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratâda
não teúa nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encamiúados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município,
podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatrária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou p§uizos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será

descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes

não forem sullcientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e

execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encamiúá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
pÍazo.

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666193 serão objeto de processo j udicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas deconentes das contralações oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a
aderir a presente At4 ás quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As panes ficam. ainda, adstritas às seguintes disposições:

I
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pREFEITURA MUNtctPAL DE sÃo nomlnoo
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura

de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de

Pregão Eletrônico ISRP n'.019/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas'

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato deconente do presente registro para qualquer

operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

São B

rdo

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

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contÍato, inclusive os

casos omisios. quenão puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer

outro. por mais privilegia<io que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as paÍes Íirmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor

e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da G0NTRATANTE' na

forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

Frzn gas C
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D R FONTENELE CONS ORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 22.41 .301/0001-33

Denilson Rocha Fontenele
cPF 984.973.083-87
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abnl de2022.


