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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

CNP) 06.232.615/0001-20 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 014/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. n20210037/21- CPL 

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da 
União ou do Estado do Maranhão ou do município de Santa Quitéria/MA 

Pelo presente instrumento, o Município de Santa Quitéria, Estado do Maranhão, com 
sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Cel. Francisco Moreira, n° 45, 
Centro, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.232.615/0001-20, representado neste ato pelo gestor 
responsável: CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO, RESOLVE,: r-egistrar os preços da empresa: 
PREMI ER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, situada Av. Argentina, 07 - Quadra 10 Conj. Vivendas 
do Turu, Casa 07, Cep 65.067-854, São Luis, Estado dó Maranhão, inscrita no CNP) n° 
26.737.867/0001-18, neste ato representada por sua reprsentante legal Sr. João Gabriel do 
Nascimento Vieira, CPF: 041.665.023-60, 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 n°. 8.66/93, Lei n2. 10.520/2002, Decreto 
n° 10.024/19, Lei Complementar n2. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1 - Registro de Preço para futura Aquisição de gêne`ros alimentícios, para atender as 
necessidades das secretarias municipais de Santa Quitéria do:Maranhão/MA. 

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especifica Para aquisição do(s), obedecidas a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do regiãtro a preferência de fornecimento, 
em igualdade de condições. 

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poddrá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração inclusive autarquias federais7estaduais 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 intetêsse junto ao órgão gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e resdeCtivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação. 

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornêcimento, independentemente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 
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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 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. DA GERÊNCM DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão - MA. 

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

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

4. DO CONTRATO 

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

LOTE 1- ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS I 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UND QTDE V. UNT V. TOTAL 

1 AÇÚCAR PACOTE DE 01 KG CAUAXI UND 15000 R$5,05 R$75.750,00 

2 ADOÇANTE 200 ML ADOCYL UND 1000 R$ 12,58 R$ 12.580,00 

3 
AMIDO DE MILHO DE PACOTE 
200G 

 SENHA UND 4000 R$ 3,62 R$ 14.480,00 

4 AVEIA PACOTE 250G NUTRIDAY UND 2000 R$ 5,38 R$ 10.760,00 

5 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 
PACOTE 400GR 

 PETYAN PCT 15000 R$ 6,89 R$ 103.350,00 

6 
BISCOITO INTEGRAL PACOTE 
400 GR 

PETYAN PCT 4000 R$ 8,99 R$ 35.960,00 

7 
BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRAKER PACOTE 400 
GR 

PETYAN PCT 15000 R$7,00 R$ 105.000,00 

8 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 
250G 

CAFÉ 
BRASILEIRO 

UND 6000 R$ 7,05 R$ 42.300,00 

9 
CANJICA BRANCA PACOTE 
COM 500GR 

KISABOR UND .4000 R$5,45 R$21.800,00 

10 
FARINHA DE TRIGO PACOTE 
DE 1 KG 

PRECISA KG _2000 R$ 9,94 R$ 19.880,00 

11 
FARINHA LÁCTEA SACHE DE 
600G 

 NUTRIBOM UND 5000 R$9,75 R$48.750,00 

12 
FLOCO DE MILHO PACOTE DE 
500G 

MARATA UND 6000 R$3,18 R$ 19.080,00 

13 
LEITE SEM LACTOSE LATA 
COM 380GR 

SUPRA SOY UND -3000 R$ 35,67 R$ 107.010,00 
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14 
z 

LEITE CONDENSADO 200G TRIANGULO UND- "2000 R$ 6,85 R$ 13.700,00 

15 
LEITE DESNATADO EM LATA  
300G 

,, . ITALAC UND 2000 R$ 17,50 R$ 35.000,00 

16 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G LEITE BOM UND 12000 R$ 6,89 R$ 82.680,00 

17 LEITE LíQUIDUÉSNATADO 
UHT DE 1 LITRV LEITE BOM UNO 2000 R$ 10,24 R$ 20.480,00 

18 MARGARINA P E DE 250G CLAYBOM UND 2000 R$4,32 R$8.640,00 

19 
MASSA DE ARFO PARA 
CUSCUZ 500G ' NUTRIVITA UND 2000 R$ 2,35 R$ 4.700,00 

20 MINGAU MUL141CtREAIS 400G 
• 1 

NUTRIBOM UND 4000 R$ 9,38 R$ 37.520,00 

21 
MINGAU DE TAPIOCA 
INDUSTRIALIZADP, 
EMBALAGEM DE . KG 

PRONUTRI UND 2000 
. 

R$21,15 R$42.300,00 

22 
RISOTO DE FRA O, 
ALIMENTO TIPOgORMULADO 
PACOTE DE 1 kü 

PRONUTRI UND 

, 

:2000 R$21,15 R$42.300,00 

23 
ACHOCOLATA6G6EM PÓ 
PACOTE DE 01KCIt 

PRONUTRI UND -2000 R$ 15,90 R$ 31.800,00 
TOTAL DO LOTEI R$ 935.820,00 

LOTE II -ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS II 

ITEM DESCRIÇÃOW PRODUTO MARCA UND QTDE V. UNT V. TOTAL 

1 ALHO - 01 KG A IN NATURA KG 450 R$ 21,00 R$ 9.450,00 

2 AÇAFRÃO PACOI 40GR IN NATURA PCT 300 R$ 2,48 R$ 744,00 

3 
t. , I,, 

ARROZ 1 KG ' z•-,--- 
BROTO 
LEGAL 

KG -20000 R$ 4,98 R$ 99.600,00 

4 ARROZ INTEM 1 KG 
BROTO 
LEGAL 

KG 2000 ;. R$ 9,15 R$ 18.300,00 

5 COLORAL PARRT,11 40G PENINE PCT 'i.000 R$ 1,55 R$ 1.550,00 

6 CONDIMENTO P4OTE 40G PENINE UND i000 R$ 1,55 R$ 1.550,00 

7 
.._ ft

ERVILHA LATit DE 200G _.2 
PREDILECT 

A UND 
I. 

- 1000 R$4,18 R$4.180,00 

8 EXTRATO DE 13J ATE 260G POMAROLA UND 3000 R$ 4,18 R$ 12.540,00 

EXTRATO DE TOMATE SACHE 
DE 340G :_..:± 

POMAROLA UND 
— 

3000 R$ 5,18 R$ 15.540,00 

10 FEIJÃO TIPO CWOCA 01 KG NATURAL KG 3000 R$ 10,00 R$ 30.000,00 

11 MACARRÃO ES-14UETE 500G GOSTOSO PCT _ 5000 R$ 4,90 R$ 24.500,00 

12 MILHO VERDEW LATA 200G BONARE UND _ 1000 R$ 3,90 R$ 3.900,00 

13 
0., ..,.. 

ÓLEO DE COMZST4VEL 900ML LEVE UND . 2000 R$ 10,50 R$ 21.000,00 

1) 14 SAL REFINADd 1 t(G MIRAMAR MG - 1000 R$ 1,65 R$ 1.650,00 

15 
SARDINHAA OILEO EM 
LATADA 125G ..:. 88 

UNI 
D 

' ' 
" 8000 
, 

R$3,99 R$31.920,00 

16 VINAGRE 5004L'3, ,. .. LORD 
UNI 

D 
- • 

2000 R$ 2,60 R$ 5.200,00 

, TOTAL DO LOTEI! R$ 281.624,00 
t E LOTE III - PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO'OPRODUTO -- MARCA UNA;, QTDE V. UNT V. TOTAL 
_ 

'I' 1 
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1 CARNE BOVINA SEM 
OSSO(BIFE E MOÍDA) FORTBOI KG 6000 R$ 28,00 R$ 168.000,00 

2 CARNE BOVIN COM OSSO FORTBOI KG 5000 R$ 24,35 R$ 121.750,00 

3 COXA E SOBRE OXA. DE 
FRANGO  COPACOL KG 6000 R$ 15,70 R$ 94.200,00 

4 FÍGADO BOVI O KG COPACOL KG 3000 R$ 21,50 R$ 64.500,00 
5 FRANGO INTEJR0 CONGELADO 

I • 
COPACOL KG 4000 R$ 19,00 R$ 76.000,00 

6 PEITO DE FRANGO COPACOL KG 5000 R$ 23,50 R$ 117.500,00 

7 
POLPA DE FRI11'A.SABORES 
DIVERSOS EWALAGEM DE 
01KG • : 

BRASFRUT KG 8000 R$ 13,95 R$ 111.600,00 

TOTAL DO LOTE III R$ 753.550,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO R$: 1.970.994,00 (um milhão novecentos e setenta mil, 
novecentos e noventa e quatro reais) 

5. DA ENTREGA 

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma 
fracionada (se necess(trio) éconforme forem solicitados pelo setor competente. 

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conform'e solicitação e pedido efetuado pelo 
departamento de c04ras da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA. 

6. DAS OBRIGAÇÕES Dp CONTRATADA 

6.1 - Executar o forn cimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de 
acordo com as especif cações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes 
do descumprimento 4s condições estabelecidas. . , 

6.2 - Prestar os esklarecin4entos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obrigam a at nder prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua 
responsabilidade; 1 
6.3 - Promover todos os meiánecessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerád4 os cas s de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

i ( 
6.4 - A falta dequais uer itei4 cujo fornecimento incumbeÃo detentor do preço registrado, não 
poderá ser ?legada c MO MO vo de força maior para o t4o, má execução ou inexecução dos 
serviços objeto dest edital e não a eximirá das pe. lidades a que está sujeita pelo não 

lcumprimento dos pra os e def ais condições aqui estabt didas; 

6.5 - Comunicar imed atamen e a Prefeitura Municipal q tql-aat alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outr s julgad s necessárias para o recebimento de correspondência; 

16.6 - Respeitar e faze cumpri a legislação de segurança e 'Administração no trabalho, previstas 
nas normas regulame tadora pertinentes; 
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6.7 - Fiscalizar o p rfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ôn s decori•entes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 
exercida por esta Pre itura; 

6.8 - indenizar tercei 4s e/ou 
de sua parte, pelos d nos ou 
adotar todas as me idas p 
competentes e às disppsições 

própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
rejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada 
ventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
gais vigentes; 

6.9 - Fornecer os podutos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta 
apresentada; 1 
6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções Previstas no item 12 da presente Ata. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

• 
7.2 - Fornecer à emp sa a se contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a 
ser solicitados relativamente o objeto deste Edital; 

i7.3 - Efetuar o pagam6to á et presa nas condições estabelecidas neste Edital; 

7.4 - Notificar por ecrito, aempresa contratada, tod 

, 

ie qualquer irregularidade constatada 
durante o recebimento do objbto; 

• 

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

1 
7.6 - Não haverá, sob hipótesialguma, pagamento antecipado; 

7.7 - Fiscalizar a exe4ção dalobrigações assumidas pelo contratado. 

8. DO PAGAMENTO 
1: 
I8.1 - O pagamento será efetu do até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada 

pela Secretaria responsável; 

8.2 - O ContratadoÁrneced r deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item 
fornecido, de acordo dom o es ecificado no Anexo 1 e sua pro osta de preço. 

8.3 - Caso constatadoalguma rregularidade nas notas fi cai em faturas, estas serão devolvidas 
ao fornecedor, para A necesárias correções, com as inforniações que motivaram sua rejeição, 
sendo o pagamento realizado pós a reapresentação das nota's fiscais em faturas. 

l 

8.4 - Nenhum pagaménto iseritará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implkará aceitação definitiva do fornecimento. 

. : 
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8.5 - O Contratante ripo efetukra' pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco, bem como, À que fdrem negociados com terceiros por intermédio da operação de 
" facto ri ng"; 

8.6 - As despesas banbrias d correntes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do ontrat do. 

2 
9. DO REAJUSTAMEN DE PREÇOS 

1 
9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão Ru caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste 
instrumento a partir le determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 
determinado. 4 I 

I I 
, 

9.2 - Os preços registrados cpSe sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados 
fno mercado, màntendp-se a d erença percentual apurada entre o valor originalmente constante 

da proposta e aejuele 4igente ro mercado à época do registro; 
i . ? 

9.3 - Caso o preço registrado eja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará 
ao fornecedor, iiediate corr pondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la. 

I 

9.4 - Fracassadli a ne ociaçãá com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e 
convocar, nos t rinos da legi4lação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com 
preços registra os, cabendo r scisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de 
fracasso na neg 1 

:' l9.5 - Será cons erado compatíveis com os de mercado os vreços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles akirados pela Prefeitura. : 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A presente Ata d' e Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações; i. 

a) Quando o í4rnecelior não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de 
Registro de Pre os; i 

b) Quando o f necellor dericausa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro Je Pretos, nas hipóteses previstas nos incisas I á XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 1 ' 

c) em quaisqu hipóteses ce execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos 
decorrente des regikro; 

d) os preços re stradt s se ap esentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) por razões d ..interêsse púlVco devidamente demonstradas e justificadas; 

1f) descumprir q alqudr dos it ns da cláusula sexta ou sétima. 

--
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10.2 - Ocorr do: cLncelanJento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondênc , a guiai será jjintada ao processo administrativo da presente Ata. 

10.3 - No caso e serlignoradt, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por ublic ção no . ornai Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço 
registrado a pa ir da 'Itima rJblicaão. .r I „ 
10.4 - A solicita ão dolornece or para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Prefeiturapcultando-se esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 

10.5 - Havendo. o cancelamen0 do preço registrado, cessarão tcidas as atividades do Fornecedor, 
relativas ao fornecimento do item. 

10.6 - Caso a Prefeitura não selutilize da prerrogativa de cancelãr esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor 
cumpra integralmentê, a condição contratual infringida. 

10.7 - A Ata de itegistro de Pr4ços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

a) Por decurso de prato de vaidade; 

11. DOS PREÇO4 

11.1 - Os preço 1 aprekentadol na proposta devem incluir tnclos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos indirétos, triliutos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, se4uros, fretes, ldcro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta 
Ata de Registro de Preços. f, 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 - O descunbrimento injukificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita 
à contratada a itultas,' consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor 
da Nota de Emltnho.ha formi seguinte: 

a) atraso até 0 (cinco) dias, iiulta de 02% (dois por cento); 

b) a partir do t 2 (sexto) até o limite do 10° (décimo) cliá, multa de 04% (quatro por cento), 
caracterizando e a inexecuçãi total da obrigação a partir dó (décimo primeiro) dia de atraso. 

12.2 - Sem prej izo das sanço s cominadas no art 87, I. lí r , a Lei 8.666/93, pela inexecução 
total ou parci do objeto adjudicado, o Município de-Sántd Quitéria, através da Secretaria 
Municipal de Stde poderá, glrantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 
10% (dez por cinto) sobre o Nklor adjudicado; 

12.3 - Se a adj dicatária rectisar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não 
apresentar situ ção regular nó ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-
se-á as seguinte penalidades:

12.3.1. Multa d até 10% (dezpor cento) sobre o valor adjudicado; 
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12.3.3. Declara rão de inidoreidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal. 

12.4 - A licitantg, adjudicatári ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, dnsejar 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 defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o 
Município pelo Prazo de até cRico anos e, se for o caso, o Município de Santa Quitéria do Maranhão 
solicitará o seu descredencianiento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem 
prejuízo da ação penal correlondente na forma da lei; 

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura 
a que fizer jus, acrescida de ju jos moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não 
tenha nenhum valor 'a receger deste órgão da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/MA,'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 encaminhados ao órgãó 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 neta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Santa Quitéria do 
Maranhão/MA.. 

12.7 - Se a Contratada não prôceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será 
descontado dos créditos que e'Sta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes 
não forem suficientes, o valoi; que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e 
execução pela Procuradoria Gral do Município; 

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

13. DOS ILÍCITOS PENAIS 

13.1 - As infrações penais tipihcadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, 

correrão à conta de dotação orlçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir 

a presente Ata, ás quais serão lencadas em momento oportuno: 
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15.1 - As partes ficam, ainda, dstritas às seguintes disposições:.

1- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
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°.014/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas. 

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

16. DO FORO 

16.1 - As partes contratantes 'elegem o Foro da Comarca de Santa Quitéria do Maranhão, Estado 
do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, 
inclusive os casos omissos, q4 não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando 
a qualquer outro, por mais prWilegiado 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 efeito legal, picando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do 
Art. 60 da Lei 8.666/93. 

Santa Quitéria do Maranhão - MA, 26 de julho de 2021. 
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