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SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N» 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

ií'
ATADE REGISTRO DE PREÇOS NS 1003/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 j
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS0507001/2021

iovi-

unicèft?^

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por melo da
Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MFIÜ.547.447/0001-39, neste ato Representada pelo Secretário Municipal
de Saúde, o Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, brasiieiro(a), inscrito(a) no CPF sob ns 012.674.713-01, residente neste
Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Ns 10/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo ns
0507001/2021, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva
homologação, RESOLVE registr^oí

(cláusula PRIMEIRA- OBJETO

preços da empresa VR SERVIÇOS &^COMÉRIOj LTDA, ,CNPJ(h2 39.232.093/0001-15,
estabelecia na AV RUA SANTAIMARÍA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUÀDRÀ BL-15 .N; '̂|08;vMA^^ SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR - MA, CEP: 65.ÍÍO-ÒOO,]neste ato representado pelo Sníaj^^Vinicius ;SÍlva'Linhares, íportador do CPF/MF n^
025.844.133-02, atendendb^ãi-condições previstas no instrurhento convocatório e-akconstantes desta Ata de Registro de

( i' íl - • " ' - 'í" t ' 'Preços, sujeitando-se as parl:eííy|nprmás constantes das Leis ,FederàiS; n2 8.666^93,(10.520/2002, Decreto Federal ns
7.892/2013 edemais l^gisiaçõesiapHjCáveis, eem'Confprmid^^xpjTi:as.dísposlções ajsegulr:'

r:i1.1. A presente Ata estabelece asxiausuias^exondiçoes gerais: para o Registroxe,Preço,paraifutura e eventual aquisição de
Equipamentos de informática ,par^tenqer^a^necessjdades-dja Secretaria Municjpai.deiSaude( |̂MunÍcípÍo de Sao João dos
Patos/MA, conforme especificaçõei do jTermo"^ RS^ênc^^^ do^Editaiiâe Fjregã^Eletrônico para Registro de
Preços n2 10/2021, cor stituindo ass m,,en^aocumento\viníüLãWdx.pbrigaciònai^àVpártesrr" f ^

^ -Ly j ',

mUSULA SEGUNDA- DÓS DOCUMENTOSINTÉGRÁNTÊS._Y pf—
hr 7ilJ2.1. Faz parte integrante dèstaí^jtpdos^os documentos è instruçõesj^ue-^ornpmem

Preços ns 10/2021, compietanJd^para^todpsVr dejdireitp, ihdependentemei|te délsu^anscrição, obrlgando-se as
partes em todos os seqs termos T /•///£:- ^ \

j[ -1' - '£/\SJ-i/i
>s>[CLÃUSULA TERCEIRA - DOS RRÉÇOS>REGISTRADÕS

;;
M. Os preços dos produtos éstãb reglstrad6s^nos-terifios-da-íproposta-vencedorá'dp Pregão-Eletrônico ns 10/2021

' - -jl *- •» s r' •) s ^ " T -L; í Pi 'II '' ' " I
Sistema de Registro de Preçps,!çpnforrrie a tabela:(s)rabaixo:/ ^ - ii i ?

olRregijEiet^ônico para Registro de

í--.

ITEM i . 1 -d|escríçãò^ \ V ; - "íUNlD QUÁNT" V. UNIT V. TOTAL

1

CRU SERVIDOR (Computâfe
sata ill ou HD (7200 rpin^
3400G i'
placa de vídeo Radeon^YtVega

J.Gb ram pDR4 (2400 hz), ssd,120 GB
rocessadór ryzén AMD Ryzen"^ 5 PRÕ

i' "" ; " ' • ' com

11) _ - „

UND
T l-i:

9 !',•
- í7
R$3.900,00

y
R$35.100,00

2
LL IN ONE CRU (Computador'
ou hd.)

84'gb"ran'(ddr4"oü*ddr3"Í600"hz)Tssd"
UND 36 R$ 2.900,00 RS 104.400,00

3 MONITOR(Monitor 21,5 polegadas) UND 9 R$ 1.022,00 R$ 9.198,00

6 ESTABILIZADOR (EstablIzadorIlOOO va) UND 45 R$ 190,00 R$ 8.550,00

10
Switch (Quantidade Portas 8 Un, Alimentação 115 V, Aplicação Rede
Ethernet) 1

UND 9 R$ 87,20 RS 784,80

11

MODEM ADARTADOR (Modem Roteador, Modelo Modem E
Roteador Com 2 Antenas,,[Apilcação Terminai Remoto, Modelo
Gabinete,TipoInterface Vl/lrèless Adsl2, Velocidade Upload (Fui!) 300
Mbps, Protocolo Enlace Criptografia Woa/Wpa2 EWep Sem Fio)

UND 9 RS 100,00 R$ 900,00

1 TOTAL GLOBAL 1 / R$ 158.932,80
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3.2.0 preço contratado será fixo e írreajustávei, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir^
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação deserviços pretendida
nas hipóteses previstas na Lei n^ 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade decondições, li

3.4. Os preços, os quantitativos, o ijornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da
presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único
do artigo 61, da Lei de Licitações.

Í^USÜLA QUARTA - DO P^OiDE VIGÊNCIA DÃ ATA DE REGISTRO pEPREÇOS -r f

4.1. O prazo de validade da-fAta.]
prorrogações, contadofa partir^da ç
8.666/93.

úf Registro de Preços será de 12'(doze) mesM contínuos,-Incluídas as eventuais
ata.de süa pubílçáção rio Diário.Oficial, conforme inciso líl/do^§|3s do art. 15 da Lei n^

' Jk
gLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃC DOSSERVIÇOS

5.1. Os serviços deverào ser executados,-na espreçlficaçãb,.quantldád^e^ériq.dicid'á^^èspecificádás no Edital, Termo de
Referência - Anexo I e nesta ARP,'sendo quera1nòbservância'ciestas,cbndiçõès lnípiicará^recusa:sem:que caiba qualquer tipo
. I ~ L' j t j i.T>- - / 'KW/f • t,-,w . jde reclamaçao por pa^e da inadirijpIente.^Os seryiçgs devef;ao|ser executado^e,esta:em-perfelta condições e de acordo

com oTermo de Referéncla^e afproROsta.ap^rVsentáda^lob períaídesérem refeitos. ( ^ ^
, I . 4 • nfm mh
lOAUSULA SEXTAS DO PAGAMENTO

ro
«I

!i .-ll6.1. Os pagamentos referentes :aòs serviços_executados_^obietOj^darpresente
licitação e anexos.

f i

!éfetuado'no5 termos do edital da

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO EDO REEQÜILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. AAta de Registro de preçdsinã
-;3j§ 19 no art. 65 da Lei nS 8.666/93.;

7.2. Durante a vigênc
comprovadas, de ocor

preços praticados no mercadol

. ^ . - - . 111 l ,opoder^sofrer '̂acréscl|TTpsmQS;quantitativos fíxados, inclusive o acréscimo de que trata

a davAta,, osyvalores registrados serl,o^fixos;e'irreàjustáyels, éxceto.mas hjpóteses, devidamente
rência de situação prevista na alíneaX^d" do inciso II do-árt|65 da Lelm2|8.666/93 ou redução dos

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista ná alínea "d" do inciso
Municipal responsáveljsejuigarcojíveniente; poderá optar por cancelara Ata einiciarfdütro processo licitatório.

í i 1 • • • .... : : "

I]
do art. 65'ida Lei 8.666/93, o Órgão

7.4. Os preços registrados poderãoser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as d sposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nS 8.666. de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará osfornecedores para negociarem a redução dos preços aosvalores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados rielo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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7.5.2. A ordem de classificação dos
classificação original.

brnecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaçãoda penalidade se confirmada a veracidade dos motivose comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas^negcía^ões,_a Prèfeltura_devèrá proceder àrevogação da
adotandoas medidas cabíveis pàrã^obtehção dà contratação mais Vantajosa.

respectí^Xta^de Registro de Preços,

L7.8. Será considerado^preço .der rnprcado, òs preços que foreni iguais ou-inferjores jà^média'daqueles apurados pela
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃÕT)pS PATQS/MA para.determinado item. « ' '

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da'revísaomao*poderao u trapassari os praticados no mercado, mantendo-
1-v.íiD .. :Ilr J

— — — nstante,da proposta d(
- iPi—»i'

1 ^ ' II \ ^ f ""Ar t Ise a diferença percentual apuradâlentre, ovatoij^bri|lnalipent(g^ns^tante^da propo^e do.:For;^ecedpr e aquele vigente no
mercadoà época do re^gístro.

7.10. As alterações d^ preços|| oríundardá yèvlsãò,_no t,casò /dê' deseqÜ!líbrió '̂da [-èguação ecobomíco-financeira, serão
publicadas no Diário Oficial. | ' I

'"-i -L \W i !' " i

a

i'V

[CIÁUSUIA DITAVA - DO CANCÉLAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS _

•'T t 1 .
•'1.1

- — •

8.1.0 fornecedor terá

8.1.1. Não formalizar a

>eu registrbiCancelado.pe|a Prefeitura Munlclpal-de:SÃO-.|QÃpjpQS PATOS/M/^ quando:
~!fl- r-

}Ata :de;Regisjcrb.deWeçò^i^^^
8.1.2. Descumprir as còndiçõesfd^ tà^de^ReglstVo'cJe!^eços;

' àB

8.1.3. Não aceitar reduzir seus>ipreços registradõs-iia hlrótese'dejeitornarem'Superiorelàos praticados nomercado;

•*^1 .a A PWM t PH 1 ^ I I A ^ MA ^ W J8.1.4. Estiver suspensq de paijllclp^fde, licltáçãb.ejijmpedjdb de^contrá^rirçom o,município,..nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93; ^ - -

8.1.5. Por declarado inidôneo párailicltar e contratar com a Adrhinistraçãp nos termos do.art'.f87&da Lei 8.666/93;

da:L^^Sò/M02.
f'

8.1.6. For Impedido de licitar e cbnírátar com á,Administração nos termos do art. 7e

8.1.7. Não receber a

justificativa aceitável;

Nota-de^Empenho-ou^iristrumento-equivalente-no^prazo estabelecido pela Administração, sem

8.2. AAta de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação
pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei ns8.666/93;

8.3. Ocancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. Ocancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorr^ te de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata,devidamente comprovados e justificados:
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8.4.1. Por razões de interesse público ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias, instruída com a!comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e
decisão da Administração Pública^MLlnicIpal., -V _ , '

-|3

/
quando motivada pela8.7. Ocancelamento do'registiro|não|prejudica a:possibilidade de aplicação de sanção^ad^inistratlva

ocorrência de infração çornetidajpelá empresa, observados os critérios.estabelecidos na cláusula nonadeste instrumento.

;! . . . 'Nfil 4 i-l•'t-A •
8.8. Da decisão da autoridade competente do;órgâo gerenc|adopse;dará.conhecimento aosTornecedores, mediante o envio
de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou.publlcadanaimprensa oficial.

8.9. No caso de ser

publicação na imprensb
publicação.

ignorado, -íncerto.ouJnacessívei o eridereço db-<fornecedor,.a'comunicação=será
nsa oficial,^conslderandoTse'canceladO'o preço registrado,"^contardoiterceirp dl

íl

!>

1 ; I

efetivada através de

'dia subsequente ao da

8.10. A Ata de

vigência.
Registro de Preç05:'decorrente destá~IIcitaç^será extinta,.automaticamente, por/decurso do prazo de sua

AM • IS I

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. Aempresa benefic áría;do'̂ egístro.deSpreçò^fica obrigada ã:
Registrolde Rreâ; )^irl^aV'espectlva nota desempenho efoúlcòntrato^^ôuflnstrumento equivalente,
çinco)-dias;Uteis,'çojit^q:da'Cpnvocaçao;,,.^;;y^ j f '

• • ' SJi
es acordádasr'na5-quantidadesrsò[icitaaas,ina forma definida no edital e seus anexos;

Ds causados direta oiTindiretámenteraos: órgãos.

9.1.1. Assinar a Ata de

no prazo máximo de 5

9.1.2. Executar o objeto n.as còrídlçc

9.1.3. Responsabilizar-se pélòs]dan gerencladorés e participante(s) e/ou a
terceiros, decorrente: de ';sua culpa- ou dojp. quando da entrega -do objèto

alizáçãoiouíq acompanhamento pelocontratante;
nao ex'̂ clu|ndo ou reduzindo essa

responsabilidade a flsc

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, rio prazo máximo dé 5 (cinco) dias corridos,fa contar.da notificação, documentação
ção cujas validades encpntrem-se vencidas;atualizada de habilitação é

m

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e corherciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obíjigações sociais em vigor, obrigando-se a saidá-ios na época própria, vez que os seus
funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato Pm que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da T)otificação, por produtos com
características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
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9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para
representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito; quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do
objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicaiiFa perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos
necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Editai e anexos.
fTl •' - . -

, ,, _ ^ . ., . .

ICIAUSUIA DÉCtMA- OBRÍGAÇÕE^^A PREFEITURA
/''' I '•i

10.1. A Prefeitura comprornete^se a:

r f I

10.

acesso

/I.1.1. Proporcionar todasiasTaciiid ides indispensáveis à b^a^eijeçuçao ;das obrígáções'contratuaís,*
esso de empregados, prepqsíos pUprepresentànteJ^^J^^NTI^TO^ devidament| identificados.

V*

ILjr
10.1.2. Fornecer atestados decâpac dade~técnlca''quando sòiícitádò, dês^iàuera^tenaidasVloBrigações contratuais;

ciáriodo registro de preçosiquanto à requisição dó objeto.mediante o envio da nota de
outro meio ou=retÍrada pessoalmente pelo fornecedor;: ^-

dependências da Prefeitura;

10.1.3. Notificar o fornecedorbenef

empenho, a ser repassada via fax^^i

iL

10.1.4. Notificar o fo

imediatamente a aquis
necedor^^
çãp/prestaç<

Í^êfrifregulãridaHêiijinc^^tradaF^ráj^tre^quaiquerUrregUi
o. se W o caso;

10.1.5. Efetuar os pagaméntps'dévid65,.observa^s^^^ condições estabeleçiçias;na Ata

.to./

. J

:• ;
(j

entçega/prestaçS^do
; r* ^1.

e edital; i

inclusive permitindo o
quando necessário, às

objeto e interromper

10.1.6. Promover amp

com os praticados no riercádp,|g^

10.1.7. Rejeitar, no to

l:C ípc mUf
/ar.que.os/precoslresistia pesquisa^de'̂ merçadò/de forma a comprpvarque..ps/preço_sij:egistràd |̂'ipermanecem compatíveis

dó* oü 'ei |̂p|arte,t |̂3 '̂dutosTem^desacor^db^cp^_;^^
fornecedor, além daqueles que;nao apresentaremj:ph(^õe_s^de.serem'ü^izados;

••ti V "* '' -
i,'

10.1.8. Demais obrigações definidaáno Editai e anexos." '\f
' " í --h"

icaçõesi^^brigações assumidas pelo

^ í
11. CLÁUSULA DÉCIMA PmMEIRÃ - DÁ UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISfRO DE RRECOSIRORIÓRGÃO OÜí ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES ^ .

i.jir-

11.1. AAta de Registrodê"Pi%ços'^dêrá*serutiIi2ãda pôr qualquer órgão ou ent
tenha participado do certame iiçitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

adé da Administração Pública que não

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto aoÓrgão Gerenciador da Ata, para queeste,
através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticadas, obedecida a ordem de
classificação. j
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11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições neia estabelecidas, optar
peia aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

11.4. 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 órgãos participantes,
independentemente do número de|órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §42 do Decreto ns 7.892, de 2013,
alterado pelo Decreto ns 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
50% (cinqüenta por cento) dos quarititativos.registrados.naJ^ta.de.Registro.de.Preços.para.o.órgão gerenciador e órgãos

t# í . . . _ _ _ _IL' ' Jparticipantes (art. 22, §32^0'Deçretç n2 7892, de 2013, alterado peip Decreto n2 9^488, dè 2018);

11.6. Após
solicitada em

7.892/2013;

6s a autorização^ do|órgãò gerencia)dor^ oórgão hão participante deverá èfetivar^: aquisição ou contratação
maté noverita dias,'oilservado o.prazo .de.;vigência |da;ata;;çpnforme:§^6?,,do artigo 22 do Decreto n2

11.6.1. A Prefeitura

prorrogação do prazo

quando solicitada pelo

VIunicipai dé| SÃQ JOÃO; DOS ^^TOS/f^j?pPderá autorizar excepcional
friri-62 dò artigo^22^dd"Decretp;^n2^7?892/2pi3, resp_eítando/o pra'zo de vigência da ata,previsto^no

Órgâ0inão'páltici'pante.:;''.;;

e justíficadamente, a

11.7.

contratualmente assumidas,„e|a aplica^^p, obspn/ada ,a_amçl^defesa ^contraditório, ^dp ,eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento âe cláusulas 4ontrWais,^ em^eiaçãO"'à's ^suaV próp^^^ contratações, informando as

Compete ao drgão nãd'particijjante^òs^atoli^^ à'|còbrança do4ur^pri|nent6"pelp fornecedor das obrigações

ocorrências ao órgão g èrenciador.

I ;:l

emVr^aç^-'às '̂suas^ próprias contratações, informando as

ElÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA j?DR^SANÇÕES ADMNrSTRATÍVAS
*

rs -12.1. Em casos de inexecuçãolpárciãl^ul^^tbtándá^^ pactuadás^ria pfèsente Atã/garantída a prévia defesa e o
contraditório, ficará o'fornecedonregistràdoVsujèito às sanções previstakno Edítal; 'em.confofmiclade com artigo 72 da Lei
N.2 10.520/02, e subsidiariameritèla-iei 8;666/93;jlém do cancèlamentó'do/registro; nos térmós da Cláusula Nona desteinstrumento, sem prejuízojda respo isabili,daae..ci^^ crirmoalrque^seuatq^ •
IcDluSULA DÉCIMA TERCEIRÃ rDISPO^ÕES FINAI^

13.1. As omissões d

Edital de Licitação que
em caso de conflito, as

esta ÃtaiéÈas^dúvidas oriundas de sua^interpretação serão sãnadàs^dè acordo com o que dispuser o
deu origèrhjb'.esta Atai de Registro de'Preços é a proposta ápfesentadalpeia ijcitante, prevalecendo.

13.2.

disppslçpésidp Edital sobre as da proposta.

O presente registro"decòrre dai adjudicação ao rprómitente fornècedor dò
conforme auantidadesle esbeaficacões constantes no Termo de Referência - Anexo IdaEditál da Licitação que deu origem
a esta Ata de Registro de Preços,' conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e
homologação pelo Ordenador de Despesa.

objeto disposto na Cláusula Primeira,

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n2
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federai n"7.892/2013.

[cEÃUSUIA DÉCIMA QUARTArDÒ FORO.

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro ^da Cimarca de SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N®06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

! unicef^

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabeiecidas na presente Ata, assinam este Instrumento, em
três vias de Igual teor e forma, para um só efeito.

São João dos Patos/MA, 15 de setembro de 2021.

'REFBITURA MUNICIPAL DE^O JOÃO DOS PATOS

Kairo Coelho deSpusaX^rrea
Secretár]o'MuriicIpal:de:Saúde

Órgão Gerenciador

VR SERyiÇpS^&Í^ÕMÉRIO LTDÃ
CNPJ ns-39.232f093/0001-15

^VlniclurSilva.Linhares J
Iv-í Representante Legal-^wi \va\-

i t.r^^:iIZZt!lFoFnecedo)^

I
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