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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

pRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N' E62 - cENTRo - sÂo BERNÀRDo/MA' 
CNPJ: 06't25'389/0001-E8

PROCESSO ADMINTSTRÂTIVO N!. NE 2022048 ' CPL'SB/MA

VALIDADE:12(doze)mêsescontadosapartirdadatadesuapublicâçãonoDiáriooÍicialdaUnião
ou áo Estado do Maranúáo ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo' Estado do Maranhâo' com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no cNPJ

sob o ne.06.125.389/0001-88, repràsentado neste ato pelo Sestor responsável FRANCISC0 DAS CHAGAS

ãanver.Ho, port aoi d, cédut, dá td"ntidade ne 572348 e do CpF ne 182.609.183-15, RESoLVE, registrar

o, p."ço, áá 
"*p."r"' 

L.A. EDUCACIONAL EDTTORA COMERCIO'SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA'

óNFt, ás.gao.ood/0001-67, sediada na Av. Antônio sales ne 1812 Altos Bairro: Maleitás Pâracuru - cE,

."p,'ài.ãeõ õóó, i,à, inter.oaio de seu representante legal§rq(a) Ll.Ils ANTH0NY GoMEs DoS sANT0s'

;;;;;;;.u11;il de identidade ns e60ó2134s10 SspTCE e do cPF: ee8.006.163-49 nas quantidades

estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas

,Làrirá" p* lt".',n, atlndendo as condiçôes pievistas no instrumento convocatório e as constantes destâ

ea de negistro de Preços, sujeitando-se as partes à§ normas- constantes da Lei na' 8'666/93' Lei nq'

lO.SzOpOiZ Decreto no 70.024119, Lei Complemerrtar r,p' 72312006 e suas alterações' e em

conformidade com as disposições a seguir:

dâ Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

1.1.1 - Este instrumento nâo obriga aos ónCÃoS E gHftoADES a firmarem contratâçôes nas quanüdades

"stimadas, 
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do[s)' obedecidas a legislaçáo pertinente'

,"nào-"régur"a" ,o detentor do iegistró a preferância de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Atâ de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da Administração inclusive autarquias feJerais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,

ãràúi, ", ainda de reime 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

Àá a" x"gi"rt.o de Preços, deverão manifestar seu interJsse junto ao órgão gerenciador da Atâ' para que

à.* iraiqii" os porríváis fornecedores e respectivos preços a serem praücados' obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçÔes nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento' independentemente dos quantitativos

."írt."ao. "í 
aL, deide que o fórnecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas'

2.4 - As aquisições ou contratâçôes adicionais, não poderão exceder' por órgão ou por entidade'-a 50%

f.inqu"ntu'por'."nto) dos quaniitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

àinaâá qr"'n,iotiuo áecorrónte das adesõe! à ata de regis*o de preços nâo poderá exceder, na totalidade,

ú Registro de Preço para futuro fornecimento de kits escolar e Projetos pedagógico, para atendimento

PC. Bríírrdo Co.lho de Àlm.idr, n'E63, Ccntro,slo BtrnrÍdo - MA' ('EP: 65 550-000
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ao dobro do quantitâtivo de cada item registrado 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 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a PreÍ( itura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Atâ terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no lornal Oficial
do Estado/MÁ.

3.3 - A Secretariâ participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

4.1 - 0 preço â quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontrâm-se
indicados na tabela abaixo:

l,otel-PROJETOPEDAG OGICO

I'I E }' ESPECIFICAÇÀO t.\.-D ]!IARCA QTD
VALOR

UNIT
VAI,OR
TOTAL

I

BIBI IOTECA LER E SONHAR -
ISBN: 97E-85-55 5 8- I E9-2. acervo
composlo por 120 liwos, Baú em
IvlDF. Caminhas Empilháveis e Pufs
atende as creches e Educação Infantil

KIT
PAE

EDITORA
15 r7.600.00 264.000.00

2

BIBLIOTECA MÓVEL PILARES D
EDUCAÇÃO - 978-85-985s8-ó5-3 -
baseado nos 4 pilares da educação: o
aprender, o fazer, o ser ç o conviver.
Acompanha 180 liwos, Fantoches.
Fantasias e Móvel em MDF, formulado
para atender aos alunos do Infantil e

Fundamental

KIT

KIT

PAE
EDITORA

25 18.590.00

Projeto Pedagógico - Brinquedoteca -
ISBN: 978-E5-9E55E-54-7 Acompaúa
.15 livros variados acondicionados em
contâiner plástico de alta resistênci4
kit com brinquedos educativos,play-
ground, toca 3xl com bolinhas, tapete
em EVA, cavalo pula-pula" puffs
infláveis.

PAE
EDITORA

30 17.300,00 519.000.00

.1

Projeto Pedagógico - Inclusoteca -
ISBN: 978-85-98558-42-4.
Acompanha liwos especiais com
qracteres ampliados, liwos
teíurizados, sonoros, braile, livros
técnicos para auxílio aos educadores,
kit com brinquedos que trabalham a
estimulação e móvel personalizado
fabricado em MDF

KII PAE
EDITORÁ

l0 r71.470.00

PC. B.rrrrdo Co.lho d. Alm.idr, n'8ó.3, C.Í{ro,Sío B.rrrrdo - MA, ( EP: 6S.550-01J0

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/ÜIA
CNPJ: 06.t25389/0001-88

DÁ PR,SENTE ÃTA DE REAÍSTRO D§DÁ,

464.750.00

17.r47.00
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÂo BERNARD0
ESTADO DO MARÁNHÀO

PRÂÇA BERNARIX) coELHo DE ALMEIDA N. 862 - CENTRo _ SÃo BERNARDoMA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5

Projeto Pcdagógico - Espaço Cultural
Itincrante - ISBN: 978-85-98558-55-
4.Acompanha 2040 lirros variados,
tenda pantográfica de l8mts'1, kit de
brinquedos pedagógicos, mesas e

cadeiras, contâineres de material
plástico resistente.

KIT PAE
EDITORÁ

2 57.375.00 1t4.750.00

6

Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Volume I - ISBN: 978-65-
t7t0 t-14-9

UND
EDITORA

DC
168,31 7 t .-5.10.25

7

Nas trilhas dos sonhos € encantos de
Lobato - Volume 2 - ISBN: 97E-ó5-
E7|0t-l56

UND

UND

EDITORA
DC

405 168.i3 68.173.65

8

Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato. Volume 3 - ISBN: 97E-65-
87t 01- l6-3

EDITORA
DC

.106 168,33 68.34t.98

9

Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Volume 4 - ISBN: 978-65-
87 r01-17-0

UND
EDITORA

DC
.ll8 168,33 73.728.54

10

Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Volume 5 - ISBN: 978-65-
87 r0l -18-7

UND
EDITORÁ

DC
477 r 68.33

tl
Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Liwo do (a) prolessor (a) -
ANOS |NICIA|S ( l" AO 5. ANO)
ISBN: 978-65-87101-46-0

UND
EDITORA

DC
50 168,33 8.4 t6,50

t2
Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Volume 6 - ISBN; 97E-ó5-
87101-93-4

UND
EDITORA

DC
.r5 8 168.33 77.095. t .1

t3
Nas trilhas dos sonhos e encantos de
[rbato - Volume 7 - ISBN: 97t-65-
81101-92-7

UND

UND

EDITORÁ
DC

575 168.33 96.789.7 5

ll
Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lpbato - Volume 8 - ISBN: 97E-65-
E7l0l -94-r

EDITORA
DC

.180 r68,33 80.798.40

I5
Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Volume 9 - ISBN: 978-65-
87101-95-8

UND
EDITORA

DC
r 68.33 '14.40t.86

t6

Nas trilhas dos sonhos e encantos de
Lobato - Livro do (a) professor (a) -
ANOS FTNATS (6" AO 9" ANO)-
ISBN: 978-85-8479-109-5

L]NI)
EDITORA

DC
40 r68.33 6.7 33,20

VALOR TO'l AL DO LOTE V R$: 2.240.2E2,6E (dois milhões e duzentos e quarenta mil e duzentos e
oitenta e dois reais e sessentâ e oito c€ntavos)

2.210.282.68

5.1 - 0s itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessáúo) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforn;e solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - MA.

P(1. B.rn.rdo Co.lho dc Alm.idi, n'E63. C.otro.Sao B.Ínrrdo - MA, CEP: 6S.550-000
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PR.OFf,ITURA MUNICTPA!, DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO M 4RANHÃO

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMf,IDA N" 862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125389/0001-EE

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrôes estâbelecidos 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 paralisaçâo de qualquer natureza;

6.4 - A faltâ de quaisquer itens cuio fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá

ser alegada como motivo de força maior para o atrâs:, má execução ou inexecução dos serviços objeto

deste edital e não a eximirá das penalidades a que eslá sl'ieitâ 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 fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas

normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalizaçâo dar-se-á independenterirente 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 â contratada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçôes

legais vigentes;

6,9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a propostã apresentada;

6.10 - O atraso nâ êxecução caberá penalidade e sanções Ievistas no item 12 da presente Ata.

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pâgamento à empresa nas condições estâbelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatâda durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentom do registro. enquanto pendente de

liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária;

PC. Bcrnrrdo Co.lho d. ÀlnrGidr, tr' E63, Ccnr o,Sio B.rn.rdo - MA, CEP: 65.550-000
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'OES DÁ CONTPÁTANÍE

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



PREFETTURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO I}IARÁNHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMETDA N' 8ó2 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125..:E9/0001-88

a

8.1 - 0 pagamento será efetuado até 30 dias após a emissâo da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretâria responsável;

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatádo alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as necessárias correçôes, com âs informações que motivaram sua rejeiçâo, sendo o

pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRNECEDoR/CoNTRATADO das suas responsabilidades e

obrigaçôes nem implicârá aceitação definitiva do fomeJimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de ítulo 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 desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinaçâo municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no

mercado, mantendo-se a diferençâ percentual apuradâ entre o valor originalmente constante da proposta

e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seia superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante correspondência, redução do prer, o registrado, 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 legislaçâo vigente, e pelo preço da primêira, as demais empres:ls com preços registrados,
cabendo rescisâo desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços podeni ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situaçôes;

PC. Bcro.rdo Coclho d. Àlm.id., tr" E63, C.rtro,Sio B.rtrrrdo - MA, Cf,P: 65.550-000
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7.6 - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

9- DO I TArcm

10. DO €ANCEI^AMENTQ DA ATA DE R§GTSTRO DE
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PRf,FEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÀRANHAO

PR{ÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N. E62 _ CENTRO - SÁO BERNARDO/MA' 
CNPJ: 06'125389/0001-E8

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constântes no Edital e nessa Ata

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas- nos termos deste editâl' suieitá à

contratada a multãr, .on.ornt" o.rpui" §ô ao 
"ttão 

a" r'ei 8 666/93' incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 020Á (dois por cento);

de Registro de

PC.BGÍn.rdoCo.lhodGAlmcid.,D"E63,CGtrlro'SloB!ín'rdo_MA'Cf,P:65550_000

Preços;

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

nágiiiro a" f.uçor, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xtl' XVII e Xvlll do art78 daLeiS'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 razôes de interesse público deüdamente demonstradas e justificadas;

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

1O.Z - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor seÉ informado por correspondência, a

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata'

10.3-Nocasodeserignorado,incertoouinacessíveloendereçodofornecedor,acomunicaçãoseráfeita
;;últ.rçã";;làrn-rr on.ar aáitLao/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados podeJá não ser aceita pela

prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Editâl'

10.5-Havendoocancelamentodopreçoregistrado,cessarãotodasasatiüdadesdoFornecedor,relativas
ao fornecimento do item.

10.6-CasoaPrefeituranãoseutilizedaprerrogativadecancelarestaAta'aseuexclusivocritério'poderá
;r.p"";;; ã ,u" 

"r".uçao 
u/o, ,,'t" o pãg"tn"nto das faturas' até que o Fornecedor cumpra

integralmente a condição contratual infringida'

10.7 - A Ata de Registro de Preços será carcelada automadcamente nas seguintes hipóteses:

al Por decurso de Prazo de validade;

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

diretos e indiretos, tributos incidJntes, taxa de admrristração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, fretes, lucro e outÍos "".;t;il";;; 
*tptt''t^t" integral do objeto destz Atâ de Registros de

Preços.

17. DOS §
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[quatro por cento),

dia de atraso.
b) a partir do 6q (sexto) até o limite do 10a (décimo) dia' multa de 04%

caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11e [décimo primeiro)

12.2 - Sem Preiuízo das sanções cominadas no art. 87, I' Itt e IV' da Lei 8'666/93' pela inexecução total ou

pã..iat ao'oUj"to adjudicádo, o Município de Sâo Bernardo' através da Secretaria Municipal de

Ããrninirt.rçao poaerá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 100ó (dez por

cento) sobre o valor adiudicado;

12.3 - Se a âdiudicaúriâ recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar

situação .eguía. no ato da feitura da mesma, garantidâ prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes

penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adiudicado;

12.3.2. Suspensâo temporária de participar de licitâçõcs e impedimento de contratar com o MunicÍpio de

São Bernardo, Por pÍazo de alé 02 (dois) anos, e,

12.3.3.DeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratãrcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,

12.4 - A licitânte, adjudicatária ou contratâda que deixar de entregar * "B*t"'li 1-":'l^tl:j:".^?l:
"*igid" 

p"r" o a"*me, enseiar o retardamento da execução de seu obieto' nào mantiver a proPosta' talnar

ou fraudar na execuçao ao.ont "iJ.;;;.-;J;;do 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida

p.a"i" 
" "r"pf, 

J"f"r", n.rni irnpaãla" a"'licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos

e, se for o caso, o Município aa'iã" 
-gtt"O' 

soli{tará o seu descredenciamento do cadastro de

Fornecedores do Estaao por iguat pe'Jo'aã',1"rn pi"i'i'" 
'r" "ção 

penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontâda da fatura a que

fizer jus, acrescida de luros moràiórios de 1olo (um por 
9e.nt9l 

ao mês Caso a contratâda nào tenha

nenhum valor a rec"u", a".t" o.gáàiàírJi"i.., i"r"rt.ip"r de sâo Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contâdo'ãt J* intiÀ'çao' para efetuar o pagamento da multa' após esse prazo'

não sendo efetuado o p"g"tunto,*i"ãá"-o* i"tao' ellcalinhadl: ao órsão competente para que sela

inscrita na díüda aüu, ao r"runltipio' ;oalião''inàa " 
pt"r"it'ra proceder ã cobrança iudicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção nào eximem a adiudicateria da reparação dos eventuais danos'

perdas ou prejuízos quu t"u 
"to 

punii"iu"nh" t"'s"t 
"o 

t'lunicípio de São Bernardo'

12.7 _ se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 Ícinco) dias úteis' contados

da intimação por parte da secreuria'ü;;;;;i Jt Adminisrração' o resnecÚvovalor será descontado dos

créditos que esta po.rui,.o* u s"ti"t'n" üil"ittp'i a" eamiíistração' e se estes não forem suficientes' o

valor que sobeiar s"rá 
"ntaminrtaoo'pã;; 

t;;tf*;rn Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do

Município;

12.8 - Do ato que aPlicar Pe

da intimação, Podendo a

devidamente informada Par

nalidade caberá recu15s, n.' prazo de 05 (cinco) dias úteis' a contâr-da ciência

AdministraÇão reconsidei''r 'u" 
-úitao oí n""u prazo encaminhá-la

,'rlpt"airçao a a".isão superior' dentro do mesmo prazo'

13.1 - As infrações penais dpificadas oa Le\ 8'666193 serão obieto de processo iudicial da forma

üileià preffi,.áÃptti"iio a"t aemais cominações aPlicáveis'

PC. B.rnrrdo Co.lho dc Almcidr' n" t6J' C'ítro'S'o Btrnrrdo - MA' CEP:65'550-000
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1.4.L - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrâo
à conta de dotação orçamentaria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata,
às quais serão elencadas em momento oportuno;

15.1. - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições;

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

Il - Vinculam-se a estâ Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão
Eletrônico lSRP n4.038/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classiÍicadas.

ttl - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos,
que não puderem ser resolúdos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
priülegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma
para um só eíeito iegal, ficando utna via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL ó0 da Lei

8.666/93.

São Bernardo - MA, 23 de setembro de 2022-
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16. DO FORO
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