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Encaminhamos a V. Exe. a licitação Píegão 
^' 

01912022, com abertura em 22 Cê abril de 2022, cuio objeto é selêcionar empresa pâía

contratação. de empresa para Registro de Preço para futura execuçáo dos serviços de transpgde escolôr para atendimento da PreÍeitura

Municipal de Sãg BernardolMa. Relatamos quei

Os trabalhos íorâfi realizados noímalnrente. comc desigl'iaCo5 sem quaisquer embaraÇo

Utilizamos co.,rorme a tet 8.666,93 o pÍocejs(, dc,rcrtaçào na rnodal'dade PREGÁO,lipo MÊNOR PREÇO POR ITE[,1:

Cabendo adjudicação a empresa veilcedora âbaixo;

EMPRESA D R FONTENELE CONSÍRLJÍORA Ê SE|{VJCOS LTDA, rnscnta no CNP.I sob o no 22.416.301/0001-33, sediâda na.ua Av.

Cesário mariího n'189, sala 0-l sáo domrngcs cep: 64.160-000 L!zilándia - Pl

Não houver qualqueí reqqrs!. qucr, vert al ou por escriic-' 
:

PreÍeitura municipã, de sáo Bemardo - .MA, 25 da .btit de 202'1.

Eliza dos Santos Araújo Lima

Pregoeiía

Árlo. i/r/dêáre Pêssoa dos Sarlos
arnt? de dertiícaçáo: 20a61c11ô5827a5a0b520/71 1 a42e64251 24e53c

ara DE REGtsÍRo De pREÇos N..017/2022 pREGÀü ELETRôNtco sRp N" 019t2022 pRocESSo ADMtNtsrRATtvo Nô. No 2022022-
CPL

vALtDADEi 1? (dczei fiesrs conlôd,)s 3 pêitir da data de su3 publicaçâo no Diário Oíicial da União ou do Eslado do Maranhão ou do
municipio de São BêrnaÍdolMA

Pelo presente instruntenio. o Municrpio Ce aiac gernârCo, Esiado do i\laranl]áo. iom sede administÍativa. na Prefertura MunicÍpal. localizada na

Praçâ Bemãrdo Coelho de Arme|dai. ,nsciitô flo CNPJ sob o n". 06.125.383/0001-8S, repíesentado neste ato pelo gestor responsável

FRANCISCO DAS CllAcA§ CÁRV/\.rio. pülador dâ Cédula de ldentidade nc 572348 e do CPF n' 182.609.183-15, RESOLVE, regiskar os
píeços da empresa: D R FONTENELE CONS'rRUÍORA E SERVICOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n" 22.416.30, /0001-33, sediada na rua

Av. Cesário mariiilo n' 189, sala 0 T sâo domrngos cep: 6.i.160-000 Luzilândia - Pl. nesle ato representada pelo Sr .Denílson Rocha Fontenele.
portador do CPF 984 973.083-87 RG 22ô1r25-SSPlPl, residente e domiciriado na cidadê de Luzílândia/Pl, nas quantidade§ estimadas na

§eção quatÍo desta Ata de Registro de rrieÇcs. de acordo com a blassiÍicaçâc por elas alca.çada por item, atendendo as condiçôes previstas

no instrumento cotlvoca{óric e 3s constôntes desle Ata de Regrstro de Pi'eÇos, suieitando-se as parte§ às normas constantes da Lei no.

8.666/93. Lei ni. 10.52012002, Dccreto íro 10.024/19, Lei Complenrentar n". 12312006 e suas alteraçôes, € em conformidade com as

disposiçÕes a segulr:

1. DO OAJEÍo

1.1 - A presente licltação tem por objeto r Regi-rtrf,.le ;,reço p3ra Íutura execução dos serviqos de transpoÍte escolar para aiendimento da

Prefeitura [,4unicioal dê Sáô Bemârdollvlê., conforme rondiÇóes e especiÍcàçóes corlstantes nesta Atâ, no Edilal e se,rs anexô§.

1.1.1 - Este instrumento nâo obriga âos ÔÂGÀOS E ÊNTIDAOES a llí,'rarem rrontíâ:açõês nas quantidades estimadâs, podendo ocorrer
licítaÇóes êspêcificês pâra aquisição Co(s). obedecidês â legislaçêo pertinente, sendo assegu.ada ao detentor do regastro a preÍe.ência de

iornecimento, ec" ,gualdade de cordiÇner.

2 AOESAO DE ORGAOS NAO PARTICiPÁNIES
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2.'l - A Ata de Registro de Precos, durante sua vigênda. poderá ser utilizada por qualquer órgào ou entidade da Administrâção inclusive
autarquias lederais, estâduâis ou munrcipais de ôrgãos públjcos, estalais ou âinda de regime própÍio que não tenha pa,licipado do ceítame
licitatório medrante previã consulta ao órgâo gerenciador.

2.2 - Os órgãos e enUdades quê nâo padiciparam do regislro de preços. quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu inteÍesse ji.rnlo êo órgâo gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis fornecedores e respectívos preços a serem
praticados, obedecldê â ordem dê classiÍicação-

2.3 * Caberá ao íornecedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçóes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
náo do fornecimento, indep€ndentenlênle dos quantitativos registrados em Ata, desde que o lornecimento náo prejudique as obrigaÇões
anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçóes ou contratações adicionais- não poderão exceder, por órgão ou por entidade. a 50% (cinquênta por cento) dos quantitativos

regislÍados na Ata dê Registro dê Preçôs durante sira vigêncla. e ainda o quanlilalivo decorrente das adesões à ata de registro de preços nâo
poderá exceder, na lolalrdade. ao Cobro do qLrantilativo de cáda item aêgistrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para

os órgãos particrpantes, independenlemenle do núnrero de órgáos náo participantes que, desde que devidamênle comprovâda a vantagem e o
cumprimento das exigénciâs da legislâção vigente

3. DA GERENCIA DA PRFSEI{IE ÁIA DE REGISIRO DE PREÇOS

3.'1 - O gerenciamento deste instrumenlo caberá a Preíeilura l\runicipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ala ierá validade de 12 (doze) neses. conliados a paíir de sira publicâçáo no Jornal OÍicial do Estado/MA

3.3 - A Secretaria padicipante desta Ala de Regisiro de Preços é a Secretaria Muricipal de Educação;

4, DO CONÍRAÍO

4.1 - O preço a quantidade e ê especiÍicação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontíam-se indicâdos na tabela abaixo

Objeto ReOistío eê preço parâ írhrra exêcLrção dos seNiços de transporle escolar pâra âlendimenlo da Prefêitula Municipâlde São Bernardo/Ma

NR

1

2

3

4

5

6

'l

8

I
í0

tí

12

TRECHO

PAGUfuPEoRINT]AS A SÀo BERNARDo

PÁGUÀPEDR]NHASIN ESPERANÇA SÁO EERNARDO

SÃo BENEDITo A BAixÀ GRANDE

PAL[,íEtRA À BA]xA GRANDE

Ptrot4BEtRA À PEDR Nl-,AS

SANTC EUGÊNro A FoRt"losÀ

ANAPURUSIIVA[NORANA

ENXU À sÀc BERNARDo

ENXU À Cl,RRÀlS

r,4 ol'.18AÇA À SANTO ANTCNTO

CAJUEIRo À SÀo BERNARDo

CURRÂ]S À SÃo BERNARDo

CAI.I]NHO VELÉO A CURRAIS

ÍIPO DÊ

ÔNIBUS

ôNTBUS

ôNTBUS

ôNLaus

ÔNIBUS

ÔN]8US

ÔN BUS

ôNraus

ÔNI8US

ÔN BUS

ÔNIBUS

ÔNISUS

ÔNIBUS

vEicuLos KM]SEMANAL
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sÀo RAIMUNDo A SÂo BERNARDO

BAIxÂo Do cAPIM/'úAMoRANÀ

ANAPURT]SIMAMORANA

ALTo BoNITo/SÂo BENEDITO

PALMEIRA À BAiXA GRANOE

sÀo BENEotTo. ANApilRUs À pALMETRAS

at Íô aoNtÍotMÀtt40RANA

SÁo RAI[,]UNDo,CoRISCoJIVARRECA À SÀO 8ÊRNARDO

ALTO BONIÍO MAMORANÀ

JAoAREtc,GÀNA À PoRTETRTNHA

COCAL/MORRO

sÀÔ BENEDIÍOIMAMORANA

ÔNIBUS

ôNTBUS

VEICULO TIPO VAN

ÔNIBUS

ÔNIBUS

ôNrBUs

ôNrBUs

ôNrBUs

ôNrBus

ÔNIBUS

MICRoÔNIBUS

ôNrBUs

LOTÉ I.'IRÂNSPORTE ESCOLAR

N" ORD, OAJETO MARCA

vEiculo rPo ÔNIBUS
CONVENCIONAL URBANO PARÀ
TRANSPORTE ESCOLAR I]E
ACORDO COI\I AS NORIüAS DO

cÔDIGo BRÀSILEIRO DE

rRÀNSrro icrB), co[l
cAPÂcL0ÀDE MiNtMA DE d5
PASSAGEIROS SENÍADOS. COM

COMBUSTIVÉ1. [,4OTORISTA E

MONIÍOR, OUANTiDADÉ DÉ

ÔNIBUS CONFORN'IE

SoLIC]TADO PELA GESTÀO

VEICULO TIPO VAN. COM

CAPÂC]OADE PARA 16 LUGARES,
EM PERFÉITO ESÍADO OE USO E

CoNSERVAÇÁO E TODOS OS

1TENS DE ACORDO COM AS

ExIcÊNCIAS ESTABELECDAS
PELO CÔNTRAN COI\4

COI\,4BUSTiVEL. MOÍORISTA E

MONITOR OUANTIDÀDE DÉ

VEICULO. CONFORi,IE
SoLICITADO PELA GÊSTÂÕ

vEícuLo ÍrPo tultcRoÔNlBUs
CONVENCIONÀL URBAIiO PARA
TRANSPÔRÍE ESCOLAR DÉ

ACORDO COM AS NORI\IAS DO

cÔDIGo BRASILÊIRO OE

ÍRÀNsiro rcrB). coM
col,,tBUsrivEL. I\roroRtsrA E

MONIÍOR. OUANTiDADÊ DE

VEíCULo, CONTORÍ\,iE
SOLICITADO PELA GESTÃO

QTO KM 12 MESES

2EL !84

24!'írj

VLR UNÍ

KM

VALOR

ÍOTAL ANUAL

Klrl

UNO

xtlt SPRINTER E.48

9.98 2.A54120.32

236 ô20.80

MERCEDES
BENS

27.849,60
3 2880 KM 9,6/

7t13

'14

í5

16

17

18

19

20

2',1

22

24

25

:,:;2:'á\?y
;:tbriçe'. W-.

1

i?iERCEDES
BENS



1,,,)1J)L)

,lubrice:

VÀLOR TOTAL RS 3.118 590.72 ítÉs mi,hões ecento e clezoilo mrlqúinhentos 6 noventa Éaise sêtênla êdois cêntavos)

LOTE ll -TRÀI,ISPORÍE ESCOLAR ÉDUCAçÀO

T" OBJETO OTD UND I\íARCA VLR UNT
ORD.

''2 35 980,00

VALOR

TOÍAL

431.760.00LOCAÇÃo DÉ 02 (DoIs} ÔNIBUS
CONVENCIONAL URBANO DE
ACORDO COM AS NORIVAS DO
cÓDIGoBRASILEiRo DÊ TRÂNSITo
{CTB). coM CAPACIDADE MININ4A

DE .15 PASSAGEIROS SENTÀDOS
sEM Co[,1BUSTiVÉ1. coM
IúOÍOR]STA E I\,{ONITOR.

lv1ÉRCEDES
AENS

VALOR TOTAL RS: 431.760,00 (Qua!íocentos e t.rnta e um fiilsêlêceôlos e sessenta rcais)

Vêlor tolal dos lotes R$r 3.550.350.72 (lrês milhões qúinhentos e cinquenta mll 6 trezenlos e cinqueoE reâis e setentia e dois centavos

6.2 - Píeatar os esclaíêcimentos qüê lorem solicitâdos pela Prefeituía Municipal. cujas Íeclamáçôês se obrigam a átendeÍ prontamente, bem
como dar ciêncía mediatamênte e por escrito. de qualqueÍ anormalidade que veíiÍicar qoando da execúção dos atos de sua responsabilidadê;

Valor tolâl Registrado: RS: 3.55C.350,72 (kês milhões quinhentos e cinquenta mil e tÍezêntos e cinquenta reais e setenta e dois centavos)

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens íegistíados deverão sêr executados conÍorme termo de reÍe.ência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conÍorme
Íorem solicitados pelo setor competentc.

5-2 * O prazo máximo para enire0ã será diáÍio coníomrê soiicilação e pedido eÍeruado pelo departamento de compras da Prefeilura Municipal
de São Bernâ.do - MA.

6. DÁs oaRícÁÇóEs DA C,NTRATADA

6.1 - Executar o íornecimenlo delrtro dos padrôes cstabelecidos pela PrefeituÍa Municipal, de acordo com as especiÍcâçÕes do edital,
responsabilizando-se por eveniuars prejúízos decorrenles do descúmprimento das condições estabelecidas.

6.3 - Promover todos os meios nêcessàrios à garantia da plêna operacionalidade do fomedmenlo, inclusive considerados os casos de greve
ou paralisaÉo de qualquer naturêza:

6.4 - A Ialla de qLlaisquer itens crlo fornecimento incumbe ao detentoí do preço registrado, nâo poderá ser alegada como motivo de íorça
.naior para o atraso, má execução ou rnexecução dos serviQos obleto deste editai e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo náo
cumprimento dos prazos e denrais condiçôês aqur estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatanrente a Prefeituaâ Munacipal qualquer alteÍaÉo ocoraida no endereço, conta bancária e outras iulgadas necessárias
para o recebimento de corÍespondênciê:

6.6 - Rêspeitâr ê Íazer cumpna ê iegislaçãc dê sêguranQã ê AdmiôistraÇâo no trabaiho, previstas nas normas regulamentadoras pedinentes;
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6.7 - Fiscalizêr o perfeitc cumprimcnic dil iornecimenlo a que se obrigou, cabéndo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal íscalização dar-
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se-á indêpendentemenlê dâ que se.á exercida por esta Preleitura

6.8 - lndenizar terceiros elou à própria Prefeitura êm caso de ausência ou omissáo de ÍiscalizaÉo de sua parte, pelos danos ou prejuizos
causados por sua culpa ou dolo dêvendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com flel obseÍvância às exigências dês
autoridades competentes e às dispôsiçÕes legais vigentes;

6.9 - FomêÇer os produlo§, coníorme estipulado neste edital e de acoado corn a proposta apresêntada;

6.10 - O atraso na execução cabêrá penalrdade e saôÇóes previstas no item 12 da presente Ata

DAs oaR,GAÇôFs oA, coNTRAÍaNTE7

7.1 - Convocar a licitante vencêdora para a reurada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Foínecer à empresa a sercontratada todas as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser solicitados relaüvamente ao obieto deste
Edilal;

7.3 - EÍetuar o pagamento á eínpresa nas condiÉes estabelgcidas neste Ediial;

7.4 - NotificaÍ por escrito, à empresa contratada. toda e gualquer irregularidade constâtada durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será eÍetuado à eorp.esa detêntora do registro, enquanto pendênte de liquidação e qualquer obrigaÉo. Esse fato
não será gerador de direito a reajuslamento de p.eços ou a atualazaçáo monetária:

7.6 - Não haverá, sob hipôtese algu.ra. pagamento antecipadoi

7.7 * Fiscalizar a execução das obrigaÇões assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efeluado ate 30 dias após a emissáo da notâ Ílsca, devidamente alestada pela Secretaría responsável;

B-2 - O Contratadoliornecedor deverâ indicar no corpo da Nota Fiscal/iatura, descrição do item íoÍnecido, de acordo cgm o espeÇiÍicado no
Anexo le sua proposta de preeo.

8.5 - O Contratante náo eÍetuará pagamenlo de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que Íorem negociados
com terceiros por intermédao da operação de "facloring ;

8.6 - As despesas bancànas cjecorrentes Ce transferência de valoÍes para oukas praças se.ão de responsabilidades do Contratado

9. DO RÉAJUSTAMEÀITO DE PRÊCOS

8.4 - Nenhum pagamento isentará ô FORNÊCÊDOR/CONTRATADO das suas responsabilídades e obrigaçôes, nem implicará aceitação

V deÍiniliva do fo.necirnênto.

9.1 - Os prêços rêgistrâdôs manler-se-ão inalte.ados pelo peÍ,odo de vigência da presênte Ala, admitida a revisão no caso de desequilibÍio da
equação econômico Íinanceía inicial deste instrumento â panir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentlal
determinado.

9.2 - Os preços regrstrados que sôÍrerêm revisôô não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado. mantendo-se a diferença
percentual apurada enke o valoí origrnalÍ'ÍreÍúe êonslante dâ píoposta e aquele vigente no mercado à épocâ do regislro;

9.3 - Caso o preço rêgiskado seJa superior ô média dos preços de meícado, a PreÍeitura solicilará ao fornecedor, medianle conespondência,
rêdução do preço registrado. de fo,-mâ a âdequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaçâo conr o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Áta e convocar, nos termos da legislaçáo vigente, e
pelo prêço dâ primêira, as dernais empresas com prêços registrados, cabêndo rêscisão desta ala de rogistro de preços e nova licitação em
caso de fracasso na negociação.
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8-3 - Caso constatâdo alguma irregularidade nas notas flscais em íaturas, estas serâo devolvidas âo fornecedor, para as necessáriâs
corÍeçóes, com as inÍoímaçÕes que motivâíam sua rejeiÇão, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas Íiscaas em íaturas.
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9.5 - Será considerado compalíveis com os de mercado os preços registrados que Íorem iguais ou iníeriores à média daqueles apurados pela

Prefeitura.

1A. DO CANCELA,MÉNTO DA ATA DE REGISTRO 
'E 

PREÇOS

10.1 - A presente Ala de Reg;stro dê Preçôs poderá seÍ cancelada de pleno direito, nas seglintes situações;

1. a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigêçóes constantes no Edital e ne§sa Ata de Regisko de Preços;

2. b) Quando o fornecedor der causa a Íescisáo administíativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de PreÇos, nas hipóteses

previstas nos incisos I a Xll. XVll e Xvlll do art. 7B da Lei 8.666/93i

3. c) em quaisquer hipóteses de execuÇão total ou parcial da requisiçâo/pedido dos pÍodutos decrnente deste registro:

4. dl os preços regístrados se apresenlaíem §upeíores aos praticados no mêrcado:

5. e) po. razóes de inteÍesse público devidamenle demonstradas e justiÍicada§;

6. f) descumprií qualquer dos itens da cláusulô sexta ou sétima.

10.2 - Oconendo cancelamento do preço registÍâdo. o fornecedor será iníormado por conespondência, a qual §erá juntada ao pro@sso

administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de seÍ ignoraclo, iôcerto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunicação será feita po. publicâção no Jomal Oficial do

Estado/MA, consideíando-se cancelado o píeço registrado a partir da Última publicaÉo.

10.4 - A solicitação do lornecedor parâ cancelamento dos píêços .egistrâdos poderá náo ser aceita pela PreíeituÍa, facultando-se a esta neste

caso, a aplicação das penalidâdes previslas no Edital.

10.5 - Havendo o cêncetamento do preço registrêdo. cêssarão todas as atividades do ForneÇedoÍ, relativas ao Íornecimento do item.

10.6 - Caso a preíeitura nã0 se utilize da prer.ogariva de cancelar esta Ata. a seu exclusivo cíitério, poderá suspender a sua execução e/ou

§ustar o pagamento das Íaturas, até que o FomecedoÍ cirmpra integ.almente a condição contralual inÍringida.

'10.7 - A Ata de Registro de PreÇos §erá cancelada automaticamente nes seguintes hipóteses:

1. a) Por dêcurso de prazo de validade;

2. DOS PREçOS

.1J.1 - Os preços apresentados nâ proposta devem inclurr todos os custos e despesas, tiais como: custos diretos e indiÍetos. tributos incidentes,

taxa de administração, servlçôs, encârgos sociais. trabalhistas, seguros, Íretês, lucÍo e oukos necessáíos ao cumprimento integral do objeto

desta Ata de Registrcs de PÍeços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descuntprimento inlu§tificado das obrigações assumidas nos termo§ deste edital, suieita à contratada a multas. @nsoante o caput e

§§ do ârt. 86 da Lel 8.666/93. incidentês sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

'1. a) atÍaso ate 05 (clnco) dias. multa de 02% (dois por cento):

2. b) a pa.tiÍ do 6o (sexto) ate o limite do 10o (décimo) dia' multa ce 04% (quatro poÍ cento)' câracterizando-so a inexecuçáÔ total da

obrigação a partir do J 1" {décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prêjuízo dês sançôes con'linadas no arl. 87, l. lll e ,V, da Lei 8.66ô193. pela inexecuçáo total ou parcial do obieto adjudicado' o

[4unicipio de Sáo Bernardo, átraves da Secrêtaria Municipal de EducaÉo poderá, garantida a pÍévia e ampla deÍesa, aplicar à Contratâda

multa de até 10% (dez poí cenlo) sobie o vàlor êdjudicadoi
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12.3 - Se a adjudicatária recusaÊse a retúar a nota de empenho injustiÍ,cadamente ou se não apresentar situaÉo regular no ato da feitura da

mesma, oaÍantida prévia e ampla deíesa. suleitar-se-á âs seguintes penalidades:

'12.3.1. Multa de aié 10% {dez por cento) sobre o valor adjudicado

12.3.2. Suspensão temporáia de participar de licitaçõês e impedimento de contratar com o Municipio de São Bernardo, por prazo de até 02
(dois) anos, e,

12.3.3. Dêclaração de inidonedade para licitar ou cont.alar com a Administração Públicâ ftrunicipal.

'12.4 - A licitante, êdjudicalária ou contratada que deixar de enlregar ou apresentar documentação falsa exigida pâra o certame, enseiar o

retardamento da execuçáo de seu objeto. não manliver a proposla, íalhar ou íraudar na execugáo do contÍato, comportaÍ se de modo inidôneo

ou cometer Íraude llscal. gatanlida prévia e ampla deíesa, ficará impedida de licitar e contrataí com o Municipio pelo píazo de até cinco anos e,

se for o caso, o [4unicípio de São Berna.do solicilará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período. sem
preiuizo da aÇão pênal conespondente na forína da lei;

12.5 - A multa eventualmente in'lposta à contratada se.á aulomaticamente dêscontada da fatura a que fizerjus, acÍescida de juro§ moratórios

de 1% (um por cêntô)ao mês. Caso a contÍatada nâo lenha nenhum valor a receber deste órgão da Preleitura Municipaldê São Bernardo, ser-

,he-á concedido o prazo de 05 (.inco) dias uteis contados de sua jntimação, para efet,Jar o pagamento da multa, Após esse p.azo, nâo sendo

eíetuado o paganlento, seus dêdos seÍào encaminhados ao ó.gáo competente parâ que seja inscrita na dívida âtiva do Municipio, podendo.

ainda a Preaeitura proceder a cobrança judicial da múltal

12.6 - As multas prev,stas nesta sêção não eximem a adjudicatária da repa.açáo dos êventuais danos, perdas ou preiuizos que seu âto punivel

venha causar ao Município de Sâo Bernaído

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimênto da multa no prazo de 05 (cinco)dias úteis, contados da intimaÇão pol parte da Secretâria

Municipal de EducaÇão. o respêctivo valor se.á desconlâdo dos crédilos que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de EducaÉo, e, se estes

não íorem suÍicienies. o valo. que sobeia. será encaminhado para inscnção em Divida Aüva e execuÉo pela ProcuÍadoria GeÍal do Município

12.8 - Do ato que aplicaÍ penalidade cabeÍá recu.so, ng pÍazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar da ciência da intimação, podendo a

Administração reconsideíar sua decisão ou nêsse píazo encaminhá-ta dêvidâmente anlormada para a apreciaçào e decisão superjor, dentro do

mesmo pÍazo.

,l3. DOS íL'ó'70S PE ,/Á'S

13.1 - As infrações penais lipifi.adas na Lei 8.666193 serão objeto de processo judicial da ,oÍma legalmente prevista, sern preluizo das demai§

cominações apliúveis.

14. oos RÊcuRsos oRÇAMENTÁRtos

V 
la.', - As despesas decorrentes das cont,êrações oriundas da prêsenle Ata de Registro de Preços, cor.e.áo â conta de dotação orçamentária

do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presentê Ata. ás quais serão elencadas em mornento oportuno:

15. OÁS DTSPOSTÇOÊS F'iVrlS

15.'1 - As partes Ílcam. aindê, adstritas às seguinte§ disposiçôês:

I - Todas as alterações que se íizerem necessáíias seráo registrâdas por intermédio de lavratura de te.mo aditivo a presente Ata de RegistÍo

de Preços.

ll - v;nculam-se a esta Ata pâra fins de análise 1écnica, juridica e decisão sup€rio. o Edital de P.egão Eletrônico ISRP no.019/2022 e seus

anexos e as propostas das iiciiantes classificadas.

lll - É vedado caucionar cu .ri:lizar o contrêto decorrente do prcsente registro para qualquer operaçáo financeira, §em previa e expressa

autorizaÇáo da Prefe,tura.

16. OO FORO

16.'1 As partês contralantes elegenl o Foro da Coma.ca de São Bemardo. Eslado do Maranhão, como competente para diímir quaisquer
questões oriundas do presente contaátô, inclusive os casos cÍnissos, que não puderem sea resolvidos pela via adminjstrativa, renunciando a

11 113

tj,:úctsso;ZlJ9,@-
i'riha:- Z\4ç
{i.t.1f,rice;*l>--



i-',ri
lir rbnca:

quâlqueí outro. por mais pÍivilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes Íi.mam a presente Ata, em 03 (kês) vias de igual teor e fgrma para um só efeito legal, ícando umâ

via aÍquivada da sede da CONTRATANIE, na Íorma do Aí. 60 da Lei 8.ô66/93.

São Bernardo - lrA, 26 de abril de 2022

Prefêitura Muoicipal São Bernardo

Francisco das Chagas Carvalho

Diário Oficial do MunicíPio
Prefeitura de São Bernardo 1^ )-LÚL

Áulor Yald€€re Pessoa dos Sãrlós
Código de identiicaçào: 34êBea5016fd04ebee27 43t6t2497b7 6c1f5359

D R FONTENELÉ CONSTRUÍORÂ E SERVICOS LTDA

CNPJr 22.416.301i0001-33

Denílson Rocha Fontedelê

cPF 984.973.083-87
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