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YALTDADE: 12 (doze) meses coÍtados a partfu da data de suâ plúücação no Diário oficiat dauÍdilo ou do Estado do Maranhão ou do mrmicrpio de MagalhiÍós de Almeida,/MA.

{
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FP. ry"q imurr-ro, o lúrnk{ir de MAGALITÃES DE AT}IEIDA Eúó do lvmotao, orn sede

91ry*T qú"T^Mniipa[ k'ariza'taoa Rrra ]úaood PiÍÉs de Casuc, n" 279, crú" - rr.r}'65560{00,
rr..,ia m qNPJ scb o d (b.969.9ólffi1s, repesemdo ne*e @ pelo F§cÍ rcpmá\d Sr. Frr.iso de AsisAagto,CPF:376.1E92ts00{rr0tz76m24ftsne@rrogita.a"amaorzl,la"RrsoLvE ,w-Gprop da empÍesa: c roBIAs c DE cAsrRo LTDA , óhrpJ: 39.519.860/0001-lt,tocaiiiiaa eAv' Francisco Tobias, n" 121 , Ma-galhães de Almeida- iúA, cEp: 65560-000, r"p..r.nt"i.l.ga
neste ato Sr. caio Tobias costa de casho, RG n" 016652502001-5 SSp MA e aà cpn: otç.ozt-
593-4E, residente em Magalhães de Almeida,zMA, nas quantidades estimadas na seçao qrut ã a.rtu
Ata de Registro de Pteços, de acordo com a classificaçãô por eras alcançada por iteí, uàrároJo 

",condiçÕes previstas no instrumento coavocatório e ai constarte. desta'Ata de Regisüo de pÍeços,
sujeitando+e as paÍtes às normas constanres da Lei n". g.666/93,Lei f . 10.s20/í002, necrú n.
1.0 '024./ 19 ' Lei complementar n". L23/2006 e suas alterações, e em confoÍmidade com as
disposiçÕes a s€guiÍ:

r.r - A 
-presente 

licitação rem por objeto o REGISTRo DE pREÇo PARA FUTURA AelrISIÇÃo DE
GENEROS AIIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NEôESSIDADES DAS SÉCRETARIAS
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUMCIPAL DE MAGALHÂ,Es nT elúTóÀznaÀãnTo,,e
cotrdiçÕes e especificaçÕes constantes üesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.r - Este instÍumento não obÍiga aos óRGÃos E ENTIDADES a firmarem contÍatações nas
quantdades estimadas, podendo oconer licitaçôes especificas para aquisição do(s), ob€decidas a
leglslação peninente, sendo asseguÍada ao detentor do registro ã prefeiêncla de fàáecimento, em
igualdade de condiçÕes.

2.1 
-- 

A Ata de R€gistÍo de PÍeços, duraote sua ügência, poderá ser utilizada por qualqua órgão ou
entidade da Admidseação inclusive autarquias federais, eitadu"is ou municipais a. orgão, píuü"or,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participâdo do certame licitatório mãdianie previa
consulta ao óÍgão 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 intãresse junto ao óigão gereüciador da Ata, paÍa
que este hdique os possíveis fomecedores e respectivos preçoi a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.

2.3 - CabeÍá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de PÍeços, obseÍvadas as condiçÕes oeta
estabelecidrs, optaÍ pela aceitação ou não do fomecimento, iodependentemente dos vos

V'\

registÍados em Ata, desde que o fomecimento não prejudique as obrigaçôes anteriormente as

\
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2.4 - As aquisiçÕes ou contrataçÕes adicionais , não podeÍão exceder, por óÍgão ou por entidade, a50% (cioquenta por cento) dos quantitaúvos ÍegistÍados na Ata de RegistÍo d€ PÍeços duÍarte suavigência , e ainda o quaatitativo decorrente das adesÕ€s à ata de Íegistro de preços não poderá exceder, natotalidâde, ao dobro do quatrtitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgãogeÍenciadoÍ e paÍa os óÍgãos participantes, independentemente do aúmero de óÍgãos nãoparticipantes que, desde que devidamente compÍovada a vantagem e o cumprimento das exigências dalegislação vigente

3.1 * o gerenciamento deste instrumento ca\eá a prefeitura Municipal de Magarhães deAlmeida,zMA.

3,2 -A Presente Ata teÍá validade de 12 (doze) meses, contados a paÍtfu de sua pubücação no JomaiOficial do Estado,/MA.

q 3 - | leoetaÍia panicipante desta Ata de Registro de preços é a secretaria Municipal de Educação edemais Secretarias Municipais;

4.1 - o preço a quatrtidade e a, especificação dos serviços ou pÍodutos registrados nesta Ataencontram-se indicados tra tabela abaixo:

»

J

o

NÁO PERECi!EIS I
LOTE I _ ALIMENTOS Valor ValoÍITE}{

DEscRtÇÃo Do pRoDUTo
UND MARCÀ QTDE

Unidârtê TOTAL
I AÇÚCAR PACOTÊ DE OI KG UND BIANA ó000 RJ s,59 33 540,00R$
2 ADOÇáNTE 200 ML 500 Rí IO,OO 5 000,00R$
3 AMIDO DE MILHO DE PACOTE 2OOG UNID

ZERO CAI

DURYEA 1000 R§ 3.8E 3 8E0.00RT'

4 ACUCAR DEMERARÁ. T KC TINID i000 Rr$ 3,98 3.960.00Rtt

5
BISCO]TO DOCE
4OOGR

TIPO MARIA PACOTE
PCT FORTAIEZA ó000 RJ 6,25 37.500,00R$

6 BISCOITO INTEGRÂL PACOTE,t00 CR PCT MÀMÀMIA 4000 R$ 7,34 29.3ó0,00R$

1
BISCOI11] SALGADO
CRÁKER PACOTE 4OO

TIPO CREAM
CR PCr FORTAIEZA ó000 Rt 6,90 41.400.00R$

CAFE TORRÂDO E MOIDO PCT25OG MARATA 2000 R$ E,oo 16.000.00R$
9 CÂNJICÁ AMÁRELA sOOGR UND 2000 Rrt 3,50 7.000,00Rt$

l0 FÁRJNHA DE TRIGO PÂCOTE DE I KG LJND FINA 2000 R$ 8,10 16.200,00R§
t1 FAR NHÂ LÁc"rEÀ SACHE DE 6ooc UND NESTLÉ R§ 21,5t 43.1ó0.00R$
12 FlocÂo DE t"flLHo pACorE DE 5ooc UND CORINCA 2500 RS 3,69 I 225,00R$
l3 LEITE SEM LACTOSE LÀTÀ COM 38OGR UNID NINHO 1000 RJ 26,00 2ó.000,00R$
r4 LEÍTE CONDENSADO 2OOG LJNID PIRACANJUBA 1000 RJ 6,5t ó 5E0,00R$

LEITE DESNATADO EM LATA 3OOG UNID MOLICO 2000 R§ 19,32 3E.ó40,00Rr$

1ó LEIrE EM pô INTEGRAL 2ooc UNID RJ E,óO 43.000.00RS

t7 IDO GRÂL UHT DE iLEITE L
LITRO Pr FTACANJUBA

..JAÀ,lPONESA

2000 R§ 7,30 14.ó00,00R$

18 MÀRGARINA POTE DE 5OO G UNID PzuMOR 1500 RJ E,OO 12.000,00R$
l9 MASSA DE ARROZ PARÀ CUSCUZ SOOG UNID CORINGA 2000 RJ 4,3s 8.700,00R$

20 FLOCO DE 3 CEREA]S 2 IO G UNID NESTON 1500 R$ 6,94 10.410.00R§
2l ALHO_ OI KG KG IGARÁ.SHI 1000 Rt lE.só rE 5ó0,00R$

UNID

UNIÀo

E UND

IDEAL

2000

l5

s000

LINID

I
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6'r - Exeqrtar o fomecimento dentro dos padÍÕes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acoÍdo
com as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejúzos dãcorrentes do
descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 -PrestaÍ os esclaÍecimeatos que forem solicitados pela prefeitura M nicipal, cujas Íeclamações se
obrigam. a atetrder pÍotrtamente, bem como dar ciêucia mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando ú execuÉo dos atos de sua responsúilidade;

6.3 - Promover todos os meios aecessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
hclusive considerados os casos de gÍeve ou parálisaçao de qualquer natureza;

6.4.- l faltl de quaisquer iteas cujo fornecimerto incumbe ao detertoÍ do preço Íegisúado, não
poderá ser alegada como motivo de força maior Í,era o atrírso, má execução ôu inexeáçao dos

22 AÇAFRÂo pACorE 4ocR
\PJ U61

PCT
,üi y/ô }(r()t {9
I :tenÀo 500 RÍ 2.9E RJ

2i ARROZ I KG KC LONGA 8000 R' 7,Q 59 200,00R§
24 ARROZ INTECRAL I KG KO CAMIL 2000 RJ 12,s9 25.1E0.008$
25 COLORAL PACOTE 4OC PCT SANTA CLAIIA 1000 R$ 2,oo 2 000,00R$
2ó CONDIMENTO PACOTE UNID BAi{Ào 1000 Rr$ r,l4 1.140,00Rr$

21 SELEC]TÂ DE LEGuNtrS LT 170 UNID QUERO 1000 RJ 5,s2 5.520,00R$
28 MOLHO DE TOMATE 340 G UNID QUERO I000 R§ 3,62 l.ó20,00R$
29 EXTRÂTO DE TOMA TE SACHE DE 34OC UNID t000 R$ 5,ó0 5 ó00,00R$
30 FEIJ TIPO CARIOCA OI KG KC

QUERO

2000 R$ 11.56 23.1ó0,00Rr$

3l ESPÁC UETE sOOG PCT RICOSA 3000 RJ 5,78 r 7 34{,00R$
32 MILHO E ER!'IL}IA L,{TA I7O G UNID QUERO r500 R' 4,5E ó.E70,00R$
3l 90OMLDE LINID SINHA t000 RJ 12.64 12 ó40.00RS

34 ovos - cÂnT. czlo uNroaDes CART PRÔPRIA 900 Rt 19.5E t1 622,00R$
35 PALITO , cx. C/IOO IJNTD CX GABOATIDI 200 R§ r,st 376,00
3ó SAL REFINADO I KG KG ó00 R$ 2.9E 1768,00R§
31 SARDINHA A EM LATADA I25G UNID

COMBATE

Pi''CADOR t000 R$ 7,00 7 000,00R$
3E VTNAGRE 5OO MI UNID GOTA t200 Rt 3,5ó 4.272,00RT
J9 )CARNE sEM osso(BrFE E KG BIFE E MOIDA 3000 R$ ,ló,00 ll8 000.00R$
40 CARNE coM osso KG PROPRIA 3000 RS 36,ó5 I09 950.00R5
4l COXA E soBRECoxÀ DE FRANGO KG PROPRIA 3000 RS 1?.00 5l 000,00RJ
42 GADO BO}'INO KC KG PROPRIA 1000 R§ 17,50 I7 500,00R$
43 FRÁNGO INTEIRO GONGELADO KG RJ 19.56 39 160,00R$

FILE T)E PEITO DE FRÁNC,O KG

PROPRIA

PROPR]A 2000 R§ 24.12 4E 240 00R§

AL R$r.023.405.00 um milhão, vmte e üês mil, qua8ocmtos e cinco reais)

5.1 - Os itens regisrados deveÍã.o ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitidos pelo setoÍ competenE.

,5.? -^_? 
p?r? máximo parz enrega será diário conforme soücitação e pedido efetuado pelo

departamento de compras da prefeitura Municipal de Magalhães de Alme ida/Mr{.

IDEAL

2000
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§erviços objeto deste edital e Íão a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos
prazos e demais condiçÕes aqui estabelecidas;

6.5 - comunicar imediatamente a prefeitura Mr:rrcipal qualqueÍ 'alteÍação ocorrida no endereço,
conta barcária e outras julgadas aecesúrias para o recebimento àe conespondência;

6.6- Respeitar e fazer cumprir a legsração de segurança e Administração no tÍabalho, pÍevistas nas
normas ÍegulamentadoÍas peÍtineutes;

6.7-Fiscúzar o perfeiro cumpÍimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integÍalmeúte, os
Ônus decoÍÍentes. Tal fiscalização dar-se-á iÍdepefldentemente da que será exerci"da poi'.rtu
Prefeitura;

6'8...rldenizar terceiros e/ou à própria PÍefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscali zaçío de
suaparte' pelos daaos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contÍatada adotaÍ to'dâs as
mcdidas preventiv.rs, com fier observâocia às exigências âur 

"rtorid"d., 
competentes e às

disposições legais vigentes;

6.9-ForaeceÍ os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 -o aúaso na execução caberá penalidade e sar:çÕes pÍevistas ,,o item l2 da pÍesente Ata.

7. r - Convocar a licitante vencedoÍa para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itetrs ÍegistÍados;

7'z - Fornecel à empresa a ser contÍatada todas as informaçÕes e esclaÍecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 -Efetuar o pagameito á empresa nâs condiçÕcs estabelecidas neste Edital;

7.4 -Not'úcalporescÍito, à empresa contÍatada, toda e qualquerirregularidade constatada duraflte o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentoÍa do registro, enquanto peudente de
liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não seÍá gerador de direito irealustamento dá preços ou a
atualização moneúria;

7,6 .- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamenlr antecipado;

7.7 - Fiscahzar a execução das obrigaçÕes assumidas pelo contÍatado.

t

8.r - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
Secreêria responsável;

8.3 - Caso coostatado alguma iregulaÍidade nas notas fiscais em faturas, estas seÍão devolüdas
fomecedor , para as necessárias coÍreçÕes, com as infoÍmaçÕes que motivaram sua
pagamento realizado após a reapreentação das notas fiscais em faturas.

rejeição, sendo o

I

a

8.2 - o contratado/fornecedor deveÍá indicar nc corpo da Nota Fiscal,zfatura, descrição do item
fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e iua proposta de preço.
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8.4-Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATÂDo das suasresponsabilidades
e obrigações, nem implicará aceitaçâo definitiva do fomecimento.

8'5-O Contratante nâo efetuaÍá pagâmetrto de tifirlo descoutado, ou por meio de cobrança em banco,bem como, os que forem negociâdõs com tercetos por iniãrmúo oa opeÍação de ,,factori!g,,;

8'6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores paÍa outras praças serão deresponsabüdades do ContÍatado.

9:, 1.9, preços registrados manter-se-ão- inalterados pelo período de ügência da pÍesente Ata,admitida a revisão no caso de desequilibrio da equação ecônomico financeira inicial deste instrumento apartir de determinação municipal, cúendolhe aà máximo o repasse do pe.centual aeterminaáá. 
--

9'2 - 9. preços registrados que sofrerem Íevisão não poderão ultrapassáu os pÍeÇos praticados nomercado, mantetrdo-se a diferença peÍcentual apurada entre o valãr originairnerte'"oostanie aaproposta e aquele vige[te no meÍcado à época do registro;

:'3 - C1* o pÍeço ÍegistÍado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura solicitaÍá aoromeceooÍ, medtante correspoadência, redução do pÍeço registrado, de forma a adeqúJa.

9'4- Fracassada a negociação com o primeiro corocado a pÍefeitua poderá rescindir esta Ata econvocaÍ, nos termos da legislação vigeote, e pelo preço da primeira, as demais empresas com pÍeços
ÍegistÍados, cabendo rescisão desta aà de re§strc de preçoi e nova ücitação em caso de fracáso na
negociação.

.9.5- será considerado compatíveis cor_n 9s !9 mercado os pÍeços registrados que forem iguais ou
hferiores à média daqueles apurados pela ptefeitura.

1.o.1 - A presente Ata de Registro de pÍeços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações;

a) Quando o fomecedor não cumpriÍ com as obrigaçÕes constantes no Ed.ital e nessa Ata de Regisüo de
PreÇos;

b) Quando o fomecedoÍ der causa a rescisão administÍativa da Nota de Empetrho decorÍente deste
Regisüo de PÍeços, nas hipóteses previstas nos incisos Ia Xtr, XVII eXvlr do art.7g daLeig.666 t 93;

c) Em quaisqua hipÓteses de execução total ou paÍcial da requisição,zpedido dos produtos decorrente
deste regi§tÍo;

d) Os preços registrados se apresentarem supeÍiores aos praúcados no mercado;

e) Por razÕes de interesse público dwidamente demonstradaq ejustificaÍías;

í) Descumprk qualqueÍ dos itets da cláusula sexta ou sétima.

ro.z - Ocorrendo caucelamento do preço registrado, o fornecedor será
correspondência, a qual será juntada ao pÍocesso administÍativo da presetrte Ata.

t

por

I
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1o.3*No caso de ser ignorado, inceÍto ofi inacessíver o endereço do fornecedoÍ, a comunicação seÍáfeita poÍ pubücação tro Jornal oficiar do Estado/MA, consiaerÍiao-se canc.ruaó à pr"foi"jJt ãao upartir da última pubücação.

1o-'4 - A solicitação do fornecedor para ca[ceramento dos preços Íegis,ados poderá não seÍ aceitapela Prefeitura, facultaodo-se a esta neste caso, a apücação dai penaüdaldes previstas no nãài.- --

ro.5 - Havendo o cancelamento do preço regisrado, cessarão todas âs atiüdades doFornecedor,
relativas ao fornecimento do item.

to'6- Caso a Prefeitua não se udlize da prerrogativa de calcelaÍ esta Ata, a seu exclusivo critério,

1*11,:y:9^lsua execução e,/o, rurtu, o pã.qu..Íto das faruÍas, até que o Fornecedor cumpralnregralmente a coodição contÍatual infringida.

1o.7-A Ata de Registro de preços será canceradâ automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

rr' r - Os preços apresentâdos na pÍoposta devem ilcluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indirctos, tributos incidenEs, taxa de administração, serviços, ,n.rgo, ,o"iuir- t.úúr,.r,
seguÍos, fretes, lucro e outÍos necesúrios ao cumprimento integral dô objeto uãsta là ãe [e*trã. a"Preços.

rz.r - o.derumprimento injustificado das obrigaçÕes assumidas nos termos deste €ditar, sujeita àconuatada a multas, consoante o caput e ss do art Eó da Lei E.666/g3, incidentes sobre o váor daNota de Empenho, na forma seguiltã:

a) atÍaso até 05 (cinco) dias, multa de 02yo (dois por cento);

b) a partÍ do 6' (s€xto) até o rimire do l(F (décimo) dia, murta de 04% (quatro por cenro),
caracterizando'se a itrexecução total da obrigação a partir do I l" (décimo primeiro; dla de atraso-

12.2 -sem pÍejuízo dâs sanções cominadas no aÍ. E7, I. IIIerv, daLeig.666/93. pera inexecuçao
total ou laÍ^ciar do.objeto adjudicado, o Município de MAGALHÁEs pr Ãiúrrõ,Jlae,
atr.1vés.d1 secretaria Municipal de Administração podeÍá, gaÍantida a prévia e ampla defesa,
aplicar à Contratada multâ de até l0o/o (dez por cent§ sobre o-valor adjudiiado; -

rz.3 - se a adjudicaúria recusíu-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apÍesent.iÍ situaçáo regular no ato da feifura da mesma, garantida prévia eãmpla d€fesa, sujeitaÍ-se-á as
seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até l0lo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

l? l.: ^S-rj§Tir_E _p-"riiria 
de participar de licitaç.1es e iropedimenro de contrarar com o Município de

I\iLAGA Í IIAES DE AIMEIDA,/MA, por prazo de atê 02 ldois; anos, e,

12.3.3. DeclaÍação de inidoneidade para licitaÍ ou contÍatar com a AdministÍação t lrblica Municipal

12.4 -A licitatrte, adj"dicatária ou.contratada que deixaÍ de enüegar ou apÍesentaÍ documentação
falsa exigida para o ceÍtame, ensejar o retardaÍnento da execuçaã de seu objeto, não maativer a

a
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Rua Manoel Pires de

a

a .13.r- - As infrações p€nais tipificadas na Lei 8.«6/93 seÍão objeto de processo judicial da forma
r_- tegahente preyista, sem prejuízo das demais cominaçÕes aplicáveis.

14'l - As despesas decorretrtes das cof,tratâções oriundas da pÍesente Ata de Registro de preços,
coÍÍeÍão à cotrta de dotação orçametrtária do ano em curso, ou das demais que poúm vir a aderiÍ a
presente Ata, ás quais serão elencadas em momento opoÍtuao:

r5.1 - As paÍtes ficam, ainda, adstritas às seguintesdisposições:

I - Todâs as alteraçÕes que se fizeÍem necessárias serâo Íegistradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a presente Ata de Registro de preços.

Il_-Viaculam-se a esta Ata paÍa fins de analise técnica, jurtdica e decisão superior o E
Eletrônico ISRP n'.019/2022 e seus aoexos e its propostas dâs licitantes classificadas.

proposta, falhar ou fraudar na execução do contÍato, compoÍtar se de modo inidôneo ou cometeÍ
fralde ftscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impecli<Ía de licitaÍ e contratar com o Municipio
gelo pÍazo de até cinco aoos e, se for o caso, o M iruicípio de MAGALHÃES DE ALMEIDA,/MA
solicitará o seu descredenciamelto do cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodo, sem
prejulzo dâ açAo penai conespondente na fonna da lei;

r2.5 -A multa eventualmente imposta à contÍatada será automaticamente descontada da faixa a
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. caso a contÍatada não tenha
nenhum valor a receber deste órgão ú pÍefeituÍa Municipal ale MAGALHÂES DE ArÀ,GDA/MA,
ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (ciaco) dias uteis, iontados de sua intimação, paÍa efetuaÍ o
pagameuto da multa, Após ess€ pÍazo, não st:ndo efetuado o pagamento, seui údos serão
elqmilna{o1 ao órgão competente pí'a que seja inscrita na divida aõva do úunicipio, podendo,
ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas pÍevistas Desta seção úão eximem a a djudrcatfuia da rcparação dos eventuais danos,
qTgp_oju pr,ejuízos que seu ato punível venha causar ao Municíiio áe MAGALHÃES DE
ALMEIDA,/MA.

t2,7. -.se a contÍatada nâo procedeÍ ao Íecolhimento da multa no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimaçêo poÍ parte da secretaria Municipal de Administraçao, o r.rp""tirô vabÍ será
descontado-dos créditos que esta possúr com a seo euria Municipal de Aámúistração, e, se estes não
forem suficientes, o_valor que sobejaÍ s€Íá encaminh ado paja inscrição em Diüda Ativa e execuçao
pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8-Do ato que aplicar per.lidade caberá recuno, ao prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da rntimação, podendo a Administração reconsideràÍ sua d€cisão ou násse prazo encaminhá- la
devidamente ioformadapara a agrcciação e decisão superior, dentro do ..s-o pàro.

dital de Pregao

III -É vedado caucionar ou utilizar o coltrato decorrente do presente registÍo para qualquer
financei.ra, sem previa e expÍessa autorização da prefeitura.

ffi
ESTADO DO MARANHÃO
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16.1 - As p,utes cootratantes elegem o FoÍo da Comarca de MAGALHÃES DE
ALMEIDA/MA, Estado do MaÍanhao, como competeÍte para dirimir quaisquer questÕes
oriundas do presente contrato, inclusive os ciu;os omissos, que não puderem Jer reiolvidbs pela
via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiato que seja.

16.2-e poÍ estaÍem de acordo, as partes fiÍmam a presente Ata, em 03 (três) üas de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arqúvada da sede da c o NTRATANTE, na forma do Art.
60 daLeiE.666/93.

J
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pREFEITüRÀ MUxrcrpú pr rurÀóerúÉs DE ALMETDA/MA

Secrctafio Mury6pal dc finanças
FÍtncisco dÀâlsis Arasio
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