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EXTRATO TERiTO OE HOMOLOGAÇÃO/PREGÁO ELETRÔNICO N.o 03'l/2022 PÍegáo Elekônico N.'03'1/2022, Procêsso Administrâtivo No

2022037/CPUPMSB/MA. Objeto: Registío de preço paÍa futuro fornecimento de pães e bolos (lanchês), para atender as necessidades da

prefeitura Municipal de São Eernardo - MA. Considerêndo a regulaíidade do píocedimento, hei por bem, com base no inc. Vl do art. 43 da Lei

Federat no 8.666i93, HOMOLOGAR os ilens do objêlo licitado, a empresa: SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA, CNPJ:

69.380.566i0001-92, sediada na Rua Bemardo Lima no 1í40 Centro Sâo Bernardo - Ma, CEP: 65550-000, poÍ inte.médio dê seu representante

tegat Srô(â) STONARA LUTZA KtCH DE SOUZA, poÍtado da câÍtêira de identidade no 0515388820140 SESEP/MA e do CPFr 499.596.113-53

eãfeiturà iúunicipat Oe Sâo Bemardo/MA,Oô de julho de 2022.Francisco dâs chagas cárvalho: SêcÍetário Muôicipal da Fazênda

ExrRATo rERMo DE HoMoLocAçÃo/pREGÃo ELETRôNtco N." 03t/2022 pREGÃo ELETRÔNlco N." 03'l/2022, PRocEsso
ADMINISTRATIvO N" 2022037/CPUPMSB/ÍrlA

Aulat Valdeana Pà§oa dos Santos

C & p o (te id e nüncdçao : 2 3 2edcíá5383ôô0466ód96âce561 1 b 1 5a §c 39 36

ExrRATo rERMo oE ADJUotcAÇÀo/pREcÃo ELETRôNtco N." 03í/2022 PREcÃo ELEÍRÔNlco N'03í/2022, PRocEsso
ADMINISTRATIVO N.O 2022037/CPUPIi/I/SB/"4

EXTRATO TERt\ilO DE ADJUDICAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO N." 031/2022 Prêgão EletÍônico N " 031/2022, Procêsso AdministÍativo N o

2o22o37icPLlPM/SB/li.ilA. Objeto: Registío de preço para tuturo fomecimento de pães e bolos (lânches), para atender as necêssidades da

ÉreÍeitura Municipalde São B;Ínâído , MA. Considàrando a regularidade do procedimento, heipor bem, com base no inc Vl' do art 43 da Lei

Federal n" 8.666/93, ADJUDICAR o itens do objeto licitado, a ;presa: stoNARÂ LUIZA KICH DÉ SOUZA LTDA, CNPJ: 69.380,566/0001-92

sêdiada na Rua Bernardo Lima n' '114c Ceniro Sao 8eÍnardo Ma, cEP: 65550-000' poí intêÍmédio dê seu rêpresentante leqal SP(a)

SloNARALUlzAK|CHoESoUZA,portadodacarteÍêdeidêntidadên"0515388820140SESEP/MAedoCPF499'596'1,13'53,PrefeituÉ
l\runicipaldê São Beínardo/N4A 05 dê julho dê 2022'Eliza dos S' A Lima/Pregoêiro Municipal'

c ód b a d 6 i d a nt in ca ç áa : 4 c 1 * "*' 
i;:;t";i:;;#: : itr :tr: : : ;3;

aTA DE REGTSTRO DE PREçOS N". O3l/2022. PREGÃO ELETRÔNlco sRP N'031/2022 PROCESSO AOMINISTRATIVO N"', N" 2022037

_ CPL.SB/MA

aTA DE REGISTRO DE PREçOS N'. 03112022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 03112022

PROGESSO ADMINISTRATIVO No. n'2022037 - CPL-SB/MA

VALIDADE:,t2(dozê)megescontadosapaítirdadatadesuapublicaçãonoDiáÍiooÍicialdauniãooudoEstadodoMaÍanhãooudo
município de São Bernardo/MA

Pelo prêsente instrumento' o Municipio de São Bernârdo. Estado do Maranhão, com sede administrâtiva, na Prefêltura Municipal. localizada na

paaçâ Bernaído coelho de Almeida, ,n""--'rit" * óNp, sob o n..06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gêstor íêsponsável

FRANCTSCO DAS CHOeOs cn*uoa*o,-pJnacor Ja ceàuu oe toentidadê no 572348 e do cPF n' ',182.609.183-15, RESOLVÉ, íegistrar os

preÇos dâ empÍesa: storone autzn *,"H'õiiõUá r-ron, cr.rpl, 09.380.566/0001-92, sediada na Rua Bernaído Lima no 1140 centro são

Beínardo - Ma, cEp: 65550-000, poÍ intermãio J" *u ,"pr"""nt"nr" bgal sP(a) sloNARA LUIzA KlcH DE souzA, portado da cárteira dê

idenridade n" os15388azo.,qo sesr",ro 
"-áo 

óei, rss.sso.trr-53 na: quantidades estimada§ na seFo quatro dêsta Atâ de Rêgistro de

pÍeços, de âcordo com a classiÍicaçào p* ãú" "ú"ç"0" 
por item, atenàendo as condições píevistas no instrumento convocátó'io e as

constantes desta Ata de Registro de preços, sujeilando-se as partês às noÍmas constantes dà Lei n". 8.666/93, Lei n"' 10'520/2002' Decrêto no
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1..1.1 - Este instrumento não obíiga aos ÔRGÁos É ENTIDADES a firmârem contratâções nas quantidadês êstimadas, podendo ocorrer

licitaçóes especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação peÍtinente, sendo assêgÚrada âo detentor do registro â prcfeÍência de

íornecimento, em igualdade dê condiÉes.

10.024119, Lei Complementar no. 123/2006 e suas âlterações, e em conÍormidadê com as disposiçôês ê seguirl

1, DO OBJETO

1.1 RegistÍo dê pÍeço para Íutuao fornecimento de pães e bolos (lanchês), para atêndêr as necêssidades da Píefeitu.a Municipal de São

Bernardo - MA

2. ADESÀO DE ORGÀOS NAO PARTICIPANÍES

3. DA cERÊNclA DA PRESENÍE aÍA DE REGlsTRo oE PREços

3.1 - O gêrenciamento deste instíumento cabeÍá a Prefeitura Municipalde São Bernârdo _ MA'

3.2 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, @ntados a partií de sua publicaÇão no Jornal Oficial do E§tâdo/MA

3.3 - A SecÍetaria participante desta Ata de Registro de Píeços é a Secretaíiâ Municipal de AdministraÉo;

4. OO CONTRATO

4.1-OpreçoaquantidadeeâespeciÍcaÉodosseNiçosouprodÚlosregistradosneslâAtaêncontram_seindicâdosnatabelaâbâixo:

2.1 - A Ata de Rêgistro dê Preços, du€nle suâ vigência, poderá sêr utilizadâ por qualquer Ór9ão ou entidade da AdminiskaÉo inclusive

autarquias federais: êstaduais o; municipâis de óígãos públicos, estalais oú ainda de regime próprao que não tenhâ participãdo do certame

licitâtório modiante previa con§ulta ao órgão geÍenciadoÍ.

2.2 - Os órgãos e êntidades que náO pantcipaGm do regisko de preços, quando dese,arem fazeÍ uso Cla Ata de ReglÀtro de Preços, deverão

manifestar ieu interessê iunto ao órgão gerenciador cla Ata, para que este indique os possiveis fornecêdore§ e respectivos preços a serem

píaticados. obedecida a ordem de classficaÉo

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário dâ Ata de Registro de P.eços, observadas ês condições nela estabelecidas. optar pela aceitaÇão ou

não do fornecimento, independentemente dos quantiiativos registiados em Ata, desde que o foÍnecimento não prejudique as obíigaçõês

anteriormêntê assumidas.

2,4-Asaquis.çõe§oucontrêtaçõêsadicionais,nãopoderãoexceder.po.órgãoou.porêntidâde'a50%(cinquentaporcênto)dosquantitativos
registrados na Ata de Registro de ereços durÀnte sua viqencia, e aindà o quantitativo decorrente das adêsões à ata dê íegistÍo de preÇos não

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quunriütiuo ã" *0" it". registrado na ata de registro de preços paía o ôrgão gêíenciâdor ê para

os órgãos participantês, indepenoentemente-À númeío de órgãos não pãdicipantes quê, desde quê devidamenle comprovada a vantagêm e o

cumprimênto dâs exigências da legislaÉo vigênte

PÃES

BOLO DE ÍRIGO

BOLO DÉ CHOCOLATE

BOLO DE GOMA

BOLO

OUENTINHA

QUILO

OUILC

QUILO

ourLo

UND

3.000

600

600

400

1000

1200

0,56

16,45

16,45

22,4O

3,58

18,25

PREçO

TOTAL

(R$)

1680

9870

9870

9120

3580

21900

UNIDADE OUANÍ PREçO
uNÍÁRiorrEM DEscRlçÃo Dos sERvlços

(Rt)

01

02

03

04

05

06
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07 SALGADOS

08 BOLO CONFEIÍADO

09 SALGADOS VARIADOS

10 SANDUICHE NATURAL

II POUPA DE FRUÍAS SABORES VARIADOS DE SOOG

12 SANOUICHE MISTO

13 OUÉIJO MUSSARELA

14 PRÉSUNTO SUINO

VALOR TOÍAL DA PLANILHA

UND

OUILO

CENTO

UND

OUILO

UND

QUILO

OUILO

1000

100

300

2000

1000

1000

200

50

5,25

59.99

45,65

8

13,49

6,59

36,65

29,30

5250

13695

16000

13490

6590

7330

1465

125.839.00

5. DA ENÍREGA

5.1 - Os itens regiskados deverâo ser exêcutrados conforme termo de referência do Edital dê forma fíacionada (se necessário) ê confoíme

forem solicitados pelo setor competênte.

5.2 - O p.azo máximo para entrega será diário conforme solicitaÉo e pedido efeluado pelo departamênto de comprâs da PÍefeitura Municipal

de São Bemardo - MA.

6. DÁs oBRTGAçóEs DA coNTRAÍaDAi.'t - Executaro fornecimento dentro dos padróes es[abelecidos pela PrêfeituÍa Municipal, de

acordo com as especiÍlcações do edital, responsabilizando-se por êvenluajs prejuizos decoríentes do descumprimento das condiÇões

estabelêcidas.

6.2 _ prestar os e§clarecimentos que íorcm solicitado§ pela píefeitura Municipal, cuias aeclamaçôes se obrigam a atenderprontamênte.

bem como dar ciência medaatamente e poí escrito, de qualquêr anormalidâdê que verificár quando da êxecuçáo dos atos de sua

responsabilidade;

6,3-Plomovertodososmêiosnecêssáliosàgarantiadaplenaoperacionalidadedofornecimento,inclusiveconsiderâdo§oscesosde
gíeve ou paralisaÉo de qualquer natuíeza;

6'4_AfaltadequaisqueÍitenscujofoínecimentoincumbeaodetentordopÍeçoregistrado,nãopoderáseralêgadacomomotivode
Íoíçê mâior paíâ o atía"o, ,a 

"t""rÉo 
ãJinã'ecuçao dos serviços oupto de$e eàible não a eximirá das pênalidades a quê está

sujàita pelo não cumprimento dos prazos e demais condiçóes aqui estabelecidas'

6.5 _ Comunicaí imediatamente a preÍeitura Municipat qualquêí altêíaÉo ocorrida no endeíeço, conta bancária e outÍas jÚlgadas

necessárias para o recebimento de correspondênciâ;

6.6_RespeitarefazercumpriralegislaÉode§egurançaeAdministraÉonotrãbalho,pÍevistasnasnormasÍegulamentadoía§
pertinentes;

6.7 - Fiscalizaí o pealeito cumpimento do Ío'necimento a que se obrigou' cabendo_lhe' integÍâlmente os ônus deconentes Tel

;scalizaÉo daÍ-se-á independentemente da que seíá exeÍcida por esta PreíeitÚra;

6.8_tndenizarterceirosê/ouàprópriâPrefêituraemcasodêausênciaouomissãodêfiscalizaçáodesuaparte,pelosdanosou
pouizos causados po, 

"ru "rtp" 
o, oor]o-"Juia-o à 

"oniotro" "oot"í 
todas as medidas píeventivas, com fiel obseívância às

exigências das autoridades competenles e às dispo§iÉes legais vigentes;

6,9-ForneceÍosprcdutos,conlormeestipuladonestêeditaledeacordocomapropostaaprcsêntada;

6.10 - O atraso na execuÉo cabeÍa penalidade e sanções píevistas no item 12 da píesente Ata

7. DAS OBRIGÀÇOES OA CONTRATÀNTE

7 1 - Convocaí a licitAnte vêncedora pâra a retirâda dâ ordem de Fomecimento dos itens regiskados;
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7.2 - Fomeceí à empresâ a seí contratada todas as informaçôês ê esclarêcimentos que venham a ser solicitados rêlativamentê ao

objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condiçÕes estabelecidas nesie Edital;

7-4 - Notificar por escrito, â empresa contíalada, loda e quâlquer irregularidâde constâtada durante o rê@bimento do objeto;

7.S - Nenhum pagamento será eÍetuado à empresa detentoía do registío, enquanto pendente de liqúidaÉo e qúalquer obrigaÉo Esse

fato não será geíâdoí do diÍêito a reajustamento de preços ou â atualizâÉo monêtária;

7.6 - Náo haverá, sob hipôtese alguma' pagamento antecipadol

7.7 - Fiscalizar a execuÉo das obrigações assumidas pelo contratado

8, DO PAGAMENIO

8,1-opagamentoseráeÍêtuadoalé30diasapósaemissâodanotafiscaldevidamenteatestadapelaSecrêtadaresponsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor devêrá indicar no corpo da Nota Fjscal/Íatura. descriÉo do item fornecido, de acordo com Ô espêcificado

no Anexo I e sua proposta de preço.

g.3 - caso constalado alguma irregularidade nas notas fiscais em fatuías, êstâs serão devolvida§ ao fornecedoí' parâ as nocesú'ias

coÍÍeções, com as informaçoes que motivJãm1'" tã"iéo' t"noo o pagamenlo realizâdo após a íêaprcsentaçáo das notâs fiscâis em

faturas.

8.4-NenhumpagamentoisentaráoFoRNECEDoFyCoNTRATADodassuasÍêsponsabilidadeseobrigações,nemimplicârá
aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contíalante nâo efetuará pagamento de titulo descontado' ou poí meio de cobrança em banco' bem como' os que forem

negociados mm terceiros por intermédio da operaÉo de "factoring";

8,6-AsdespêsasbancáriasdecoíÍentêsdetíansferênciadevaloresparâoutlasp.âçasSeÉoderesponsabilidadêsdocontratâdo,

g. DO REAJIJSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manteÊse-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata' admitida a revisão no caso dê

desequitibrio dâ equaçâo econômico rnance]ra'i"i"iJ ãã",J""irIn*" a paÍtir de detêrminação municipâI, câbendoihe no máximo o

repassê do peÍcêntual determinado'

9.2 - Os píeços registÍados que sotreíem íevisão não podeíão ultrapassar os preços pGticados no meÍcado' mantendo_se a diferenÇâ

pêrcenrual apurada entre o vator ortginarmãnü;;;;#; ã ;r"p"ü e aquele vióente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o pÍeço registrado sêia superior à média dos Prêços dê mercado' a Preleitura solicitará ao fornêcêdoÍ mediante

"o-rr""ponoé""i", 
,"0,içao do preço rêgistíado' de forma a adequâ-la'

9,4-FracassadaanegociaçáocomopnmeirocolocadoaPrefeiturapoderárescindkestâAtae@nvocar,nostermosdâlegislaÇão
vigente, e pêlo píeço d" p,i."i'u, 

"" 
o"ínuil'""Ínã'JJJ---rn pió t"gi"t'"aos' cabendo rcscisão desta ata de rêgistÍo de preços ê

nãva licitaçâo em caso de fÍacasso na negociaÉo

9.5 _ será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que forem iguais oú inferiores à mêdia daquêles

apurados Pela Píefeitura

10. DO CANCELA'TÊNiO DA AÍA OE REGISÍRO OE PRÊçOS

'10.1 - A prêsente Atâ de Registro de Prêços poded seí cancelada de plêno diíeito' nâs §eguintes situâçõês;

'l- a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigaçõês constantes no Édital ê nessa Atâ de Rsgistro de Píeços;

8. b) Ouando o fomêcedor dêr câusa a rescisão administrativa da-Nota dê Emp€nho decoríente deste RegistÍo de Proços'

nas hiÉteses previstas no" ina"o" t 
" 

Xtl' XVll e Xvlll do art 78 da Lêi8 666/93;

9. c) em quaisquêr hipóteses de execuÉo total ou parcial da requisiÉo/pêdido do§ produtos decorrente destê registro;
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10. d) os preços regastÍados se apresentarem superiores aos praücádos no mercado;

11. ê) por razões de interesse público devidâmente dêmonshâdas e justificadas;

12. 0 descumprir qualquer dos itêns da cláusulâ sexta ou sétima.

10.2 , Oconendo cancelamenlo do preço íegistrado, o fornecedor serâ infomado por correspondência, â qual será juntada ao

processo administrativo da presente Ata.

.10.3 - No caso dê seí ignorado, inceílo ou inacessivel o eôdercço do foÍnecêdoÍ, a comunicaÉo será feita poÍ publicação no

Jornâl Oficiâl do Estado/MA. considerando-se cancelado o preÇo íêgistÍado a pâÍtir da última publicâÉo.

10.4 - A solicitaÉo do foínecêdor pâÉ caÍselâmento dos preços registrados podeÍâ nâo ser aceita pela PreíeiluÍa, facultando-

se a esta neste câso, a aplicaÉo das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cêssarão todas as atividades do Fomecedor, relâtivas ao fomecimento do

item.

10.6 - Caso a prefeitura nâo se utilize da prerrogâtivâ de c€ncêlar esta Ata. a seu exclusivo critério, podêÍá suspender a sua

execuÉo e/ou §uslar o pâgamento das íaturâs, até que o Fornecedor cumpÍa integrclmente a condiÉo contÍatual iníringida'

10.7 - A Ata de Registío de Preços será cancelada automaticamemê nas soguintes hipóteses:

1. a) Por decuíso de prazo de validade

Processo:it)l)tl j 1
Folha: .-, r 

';

Rubrica: c ,

í 1. DOS PREçOS

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas' tais como: custos diÍetos ê

indiretos, tributos i;cidentes, taxa cte administraÉo, serviços, encargos sociais, trabalhistâs, seguÍos, Íretês, lucro e

outros necessários ao cumpímento integrâldo objêto desta Ata de RegistÍos de Preços'

12, DAS PENALIDADES

12'l.odescumprimêntoiniÚstificádodâsob.igaçõesâss0midasnostermosdestêedital'sujeitaàcontratadaamultas,

"ãn"o"nào "rput " 
§§ oo árt. ao aa Lei s.ooo7s3, incidentes sobre o valor da Nola dê Empenho' na forma seguinte:

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

2 hl â rierlir do 60 (sextol até o ltmite do 10" (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento)' caractenzando-se a
- 

h";ã;;;i;;;;;gàéo a p",ti, oo r 1' (aécimo primeiro) dia de atÍaso 12 2 - sem píejuizo das sançõês

àíinuci"s no art. gz, t.ittà tv, o" rui e.ooolg3, peta inexêcuÉo totaloú parcial do objeto adiudicado, o

ü-rnilôi.i" Sao e"rnardo, alíavés da Secrêtaí; Múnicipalde AdministraÉo podêíá' gaíantidâ a prévia e

,ãpi" ã"r"*, ãprür- 
" 

contíatada multa dê até 1o% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicâtánâ recusar-se a Íetiíar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentaÍ

aitrãçao r"Srtá, no 
"to 

da feitura da mesma, gaíantida prévia e ampla defesa' sujeitaí-se'á as seguinte§

penalidades:

'12.3.1. Multa dê até 1O% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspênsão tempoÍária de pârtacipar de licitações e impedimento de confatar com o l\''lunicípio de São

Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12 3.3. DêclaÍaÉo de inidoneidade para licrtar ou contratrar com a AdministraÉo Pública Municipâl'

12.4 - A licilante, adiudicatáriâ ou contÍatâda que deixar de entregar ou apresentar documentaÉo falsâ exigida

iãr" o 
""rtu.", 

un"ápr o retardamento da execuÉo de seu obieto' nâo mantiver a píoposta' falhar ou Ííaudar

na execuÉo do contrato, comportâr se de modo i;idôneo ou cometer fraude fiscal' garantida p'évia e ampla

Oetesa, nàra lmpeOrda de licitrar e contÍatar com o MÚnicípio pelo pÍazo de âté cinco anos e sê for o câso' o

úrni"ipio O" Sao g",nardo solicitará o seu descíedenciamento do Cadasto de Fomecedorês do Estado por

igual periodo, sem preiuízo da aÉo penal coíÍespondente na Íorma da leii

'12.5-AmultaeventualmenteimpÔstaàcontratadaseÍáautomaticameítedescontadadaíâtu'aaqueÍizeíius'
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Folha: -- -J
acrescida de juros moíatórios de 1% (um por cento) ao mês Caso a contratada não tenha nenhum valor a

recebêr deste órgáo da Prefeitura Munacipal de São Bernardo, se.-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias

uteis, cootados de sua intimaÉo, para eÍetuaÍ o pagamênlo da multa, âpós êsse prazo, náo sendo efetuado o

pagamenlo, seus dêdos serão êncáminhados ao óÍgão competênte para que seja inscrita nâ dívida ativa do

irunicípiô, podêndo, ainda a Prefeiturâ proceder à cobrânça iudicial da multa;

12.6 _ A§ multas previstâs nesta seÉo não eximem a adjudicatáíia da ÍepaÉção dos eventuâis danos, Perdas

ou prejuízos que seu ato punívêl venha câusar ao Município de São Bêrnardo.

12.7 - Se â Contratada não procêdeí ao recolhimento dâ múlta no prazo de 05 (cinco) dias útêis, contados da

intimaÉo por parte da SecretaÍia Municipal de Administrâção, o respecüvo valor será descontado dos crêditos

que êstâ possuiÍ com a secretaria lúunicipâl de AdministraÉo, e, se esles não forem sufcienles, o vâlor que

sobejar será encaminhado para inscriÉo êm Dívida Ativa e exêcuÉo pela Píocuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar pênalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podêndo a AdministraÉo íeconsiderar sua decisão ou ne§se prazo encaminhá-lâ devidamente

iníormada para a apÍeciaÉo ê decisâo supeíor dentro do mesmo prâzo.

Rubrica t:

13. DOS ltrcrros PE vÁrs

13.1 _ As infr;çôes penais tipiÍicadãs na Lei 8.666/93 sê.ão objêto de processo judicial da forma legalmente

prevista, sêÍn prejulzo das demais cominaçÔes aplicáveis-

15. DÂS DTSPOS'çOES FrrVA'S

15.1 - As partes Ícam, ainda, adstritas às seguintes disposiçÕes:

I - Íodas as alteíaçôes que se fzoÍem necessárias §êÉo registradas por intermédio dê lavíâtura de

teÍmo aditivo a pÍesente Ata cle Registro de Prêços'

ll - Vinculam-$e a esta Ata para Íins de análise técnica, juridica e decisão supeíor o Edital de Progão

Eletrônido ISRP n'.031/2022 e seus anêxos e as propostas das licitantes classificadas'

lll - É vedado CâUciOôar oU utilizar o contrato decoíÍente do presente registro para qualquer opeíaÉo

financeirh, sem píevia ê exprêssa autorizaÉo da Píefeitura

'14. DOS REcURSos ORÇÀiíENTÁRIOS 141 - As despesas decorrentes das contratâ@es oriundas da

presenG Ata de Rêgistro de Preços, corrêrâo à conta de dotâçâo orçamentária do ano êm cur§o ou das

dêmâis que possam vir a âderir a prêsente Ata. às quais serão elencâdas em momento oportuno:

16. DO FORO

16.1 - As partes contratântes elegern o Foío da Comarcâ de São BeÍnardo' Estado do Maranháo como

càmpeteirie para oinmir quaisquei questóes oÍiundas do presente contrato inclusive os câsos omissos'

Àu" lãá puo"t". 
""r. 

,"solvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro por mais

pÍivilegiado que seja.

16.2 - e poÍ estarem de âcordo, as pârtes firmam â presênte Ata, êm 03 (tÍês) vias de igual teor e forma

oãã ,i'"ã 
"r"i" 

,"ga, fcândo uma via arquivada dâ sede da CONTRATANTÉ' nâ forma do Art' 60 da

1ei8.666/93.
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PÍêfeitura Municipal São Bêmardo

Fíancisco das Chagás Carvalho
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SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA

CNPJ: 69.380.566/0001-92

SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA

CPF no 499.596.113-53

,Arto. Váldoare Pâssoa dos §árros
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§AO
ôôvêrnÕ Mun icipâl

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

prefeito

Adriâne da Silva poÉela

Vice-Prefeito

VALDEANE PESSOA DOS SANTOS

Responsável lecnico

dom@saobemardo.ma.gov.br

E-mail paÍa contâto

bÍlp§tlsaltbeln?rd!.|l]a, gay- 

'l]1Prelêitura l\rulicipal dê Sáo Bernardo

Praca Municipal863, Sâo Bemado - MA, CEP:65550-000- Sáo Bemârdo - MA

Contato: (98) 3477-1892

lnstit(rido pelâ Ler Municipal no 72312017 de 23 de Janeiro de 2017

hilpsilldorn.sâôôernardo.ma.9ôv.i,/âutenlicidâdei

MANOEL Assinado de rorma
dioitâl ooÍ MANOEL
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