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O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ ps 06.089.668/0001-33, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n^ 135, centro. CEP 65.665-000,
por meio da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Administração, a Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileira, portadora do RG ns 0311460720061 (SSP/MA) e
CPF ns 038.921.083-82, residente neste Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, neste ato denominado
simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio dp PREGÃO ELETRÔNICO NS
29/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo ns 1611028/2021, nas cláusulas e condições
constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ ns 33.961.610/0001-00,
estabelecia na AV FRANCISCO VITORINO DÉ ASSUNÇÃO, NS 929 - PARQUE PIAUÍ, Tlmon - MA - 65636-310,
neste ato representado pelo Sr. Aliysoh RangeHLeltão Leal, portador do CPF ns 959.529.773-91, atendendo as
condições previstas no instrumento convocatório e as-constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-
se as partes às normas constantes das Leis Federais ns 8.666/93,10^520/2002, Decreto Federa! ns 7.892/2013
e demais legislações ai3Íicáveís, e em conformidade com as disposições a seguir:

[cláusula primeira- objeto

-•Ü,. «
1.1. Apresente Ataestabelece as cláusulas e condiçõesgerais para o Registro de preços para o fornecimento de
matérias de limpeza e higiene, visando atendei;^as necessidades das-diversas secretarias do tyiunicípio de São
João dos Patos/MA, conforme especificações dcTTefmo^de Referência -Ànêxo 1do Editai de Pregão Eletrônico
para Registro de.Preços 29/2021; çonstituindo"asslmrèm documento yincüiatiyo e obrigacionai às partes.

•CLÁUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS ÍNTEGRA|̂ _ES

"S r , • - , .
2.1. Faz parte integrante desta Ata todos ps documentos e instruções que compoem o Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n® 29/2021, compietandorá para todos os fins dé direito, independentemente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os.seus termos.

[cláusula TERCEIRA ^ DOS PREÇOS REGISTRADOS [[
T"

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico ns
29/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s)abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO
i

QUANT. UNO. V. UNITÁRIO .V. TOTAL

11

BALDE DE PLÁSTICO
TRANSLÚCIDO, MATERIAL
VIRGEM, COM ALÇA,DE
PLÁSTICO,
GRADUADO,Especificação: Balde
de Plástico translúcido, material
virgem, com alça de plástico,
graduado, com bico e capacidade
para 8 litros.

1

•}.

80

t
•f

r

r

UND R$ 14,00 R$ 1.120,00

13

CESTO DE PLÁSTICO
RESISTENTE, COM TAMPA E COM
CAPACIDADE PARA 100
LITROS.Especificação : Cesto de

60 UND R$ 90,00 R$ 5.400,00
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plástico resistente, com tampa e
com capacidade para 100 litros.

16

CREOLINA COM AÇAO
BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E
GERMICIDA DE SOO ML. CAIXA

COM 12 UEspecIficação : Creolina
com ação bacterlana, antisséptica
e germicida de 500 ml. Caixa com
12 unidades

o

CX R$ 110,00 R$ 13.200,00

17

DESINFETANTE E BACTERICIDA

DE 1000 ML

11500 UND R$ 6,42 ~ R$ 73.830,00

20

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
500 ML. CAIXA COM 24

UNlDADES.Especifícaçáo:
Detergente líquido neutro 500 ml.
Caixa com 24 unidades.

1
1

2200
/

]•

CX R$ 48,50: R$ 106.700,00

21

ESCOVAO MULTIUSO COM BASE

EM PLÁSTICO E CERDAS EM
MATERIAL SINTÉTICO.-
Especificação: Escovão Multiuso
com base em plástico e cerdas em
material sintético e resistente

-j
r

60

T

UNID R$ 9,81 R$ 588,60

22

ESPANADOR COM CABO DE

MADEIRA,.Especificação:
Espanador com cabo de madeira

I
i
1

140
!.

UNID R$ 35,17 R$ 4.923,80

23

ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA
FACE DE POLIURETANO COM
FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA
NO,Especificação : Esponja para
limpeza, dupla face de poliuretano
com fibra sintética abrasiva no
formato retangular. Caixa com 60
unidades.

í
260

í-

CX -R$ 64,50 R$ 16.770,00

28

LIMPA ALUMÍNIO SOO ML

o
o

UNID R$ 4,18 R$ 3.762,00

31

LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO

COM CAPACIDADE DE 9 LITROS 300

!

UNlp R$6,50 R$ 1.950,00

32

LUVA EMBORRACHADA E

FORRADA, NOS TAMANHO P/M/G

140

Í
PAR R$ 8,90 R$ 1.246,00

33

PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM
CABO DE MADEIRA..Especifjcação
: Pá para lixo em zinco, com cabo
de madeira. 140 UNID R$ 9,70 R$ 1.358,00

unícef^
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34

36

37

39

40

41

PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA,
POROSO MEDINDO: 60X70, TIPO
SACO DE AÇtllCAR.,EspecÍfícação
: Pano de chão para limpeza,
poroso medindo; 60x70, tipo saco
de açúcar.

PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA
SEM PERFUME, FARDO COM 64
ROLOS DE 30

METROS.,EspecifÍGação: Papel
higiênico, foiha dupia sem
perfume, fardo com 64 rolos de 30
metros.

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

IDEAL PARA DiSPENSÉR DE
PAPEL TOALHA,Especlfícação;
Papel Toalha Interfolhado ideal
para dispenser de papel toalha,
próprio para secar as mãos, o
papel interfoiha, possui alto grau
de alvura; não deixando resíduos
nas mãos, aito poder de absorção,
é gofrado, e macio,
proporcionando conforto até para
os usuários mais exigentes, com 2
folhas é possível secar as mãos, o
que ajuda na redução de custos e
aumenta o controle do

consumo.100% celulose conteúdo

1000 folhas, MEDIDAS: 2Qcm de
comprimento x 21 cm de largura.
Fardos

RODO PLÁSTICO DE 30 CM, COM
CABO DE MADEIRA.,Especificação
: Rodo plástico de 30 cm, com
cabo de madeira.

SABAO EM BARRA 200 GR. CAIXA

COM 50 UNIDADES.,Especifícação
: Sabão em barra 200 Gr. Caixa

com 50 unidades.

SABÃO EM PO EM PACOTES DE
500GR

1200

1200

500

I

I

300

240

6.800

UNID R$ 3,70 R$ 4.440,00

FARDO .R$ 47,90 R$ 57.480,00

FARDO R$ 46,90 R$ 23.450,00

ÜN1D R$ 7,90 R$ 2.370,00

CAIXA R$ 73,40 R$ 17.616,00

PACOTE RS 3,70 RS 25.160,00

unícef#
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SABONETE EM BARRA DE 90 GR,

42

1
i

800
j

i

UNID R$ 1,80 R$ 1.440,00

44

SACO PARA LIXO 30 LITROS,
PACOTE COM 25 PACOTES DE 10

UNIDADES CADA.,Especifícação :
Saco para lixo 30 litros, pacote
com 25 pacotes de 10 unidades
cada.

o
o

FARDO R$ 36,90 R$ 44.280,00

SACO PARA LIXO 50 LITROS,
PACOTE COM 25 UNIDADES DE 10

UNIDADES CADA.,Especificação:
Saco para lixo 50 litros, pacote
com 25 unidades de 10 unidades

cada.

45 1200
1

I

•}
1
t

i
1

FARDO R$ 38,90 R$ 46.680,00

46

SODA CAUSTiCA EMBALAGEM DE

1 KG., Especificação : Soda
caustica embalagem de 1 kg.

240
•L -

UNID R$21,90 R$ 5.256,00

TOALHA DE MAO., Especificação :
Toalha de mão

47 140

1

[

UNID R$ 9,40 R$ 1.316,00

,

k.
TOTAL 460.336,40

unicefiS?

3.2. o preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

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

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor 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.

:CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA PA ATADE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validadeda Ata de Registro de Preçosserá de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da data de sua publicaçãono Diário Oficial, conforme inciso III do § 39do art. 15
da Lei n9 8.666/93.
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(cláusula QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

unicef^

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital,
Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser executado e está em
perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem

refeitos.

[CLÁTJsULA SEXTA-dq"págamento í

6.1. Os pagamentos referentes aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos. \

Iclâusüla sétima - da alteração do preço praticado no mercado e do reequilíbrio da equação
Íeconômico-financeira

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá so
de que trata § 1® no art. 65 da Lei ns 8.666/93.'

rer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão* fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na* alínea "d" do-lhciso II do art. 65 da Lei nS
8.666/93 ou redução dos preços praticados río mercado.

.; "'A ' '•' .:
7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação previstá.na alínea "d" do inciso lido art. 65.da Lei 8.666/93,
o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar.por cancelar a Ata e iniciaroutro processo
licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou defatoqueeleve o custo dosbensregistrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do Inciso II do caout
do art. 65 da Lei ns 8.666. de 1993. • ' • •

. • > • '
7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao-preço.praticado nò mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores^^ara negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado. .V

f
{
i

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

I
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumpriro
compromisso, oórgão gerenciador poderá; '

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

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem Iguais ou inferiores à média daqueles apurados
pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor
e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação. econômico-financeira,
serão publicadas no Diário Oficial. {

í

•CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Ofornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA quando:

8.1.1. Nãoformalizar a Ata de Registro de Preços', sem-justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir asicondições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art.
87 da Lei 8.666/93; ' ^̂ •

. T ^ _ i
5.1.5. For declarado Inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

I

8.1.6. For impedido de licitar e contratarcom a Administração nos termosdó art.'72, da Lei 10.520/2002.

li.
8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável; .L

.1.
8.2. AAta de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da
legislação pertinente, em especial pela ocorrência de umadas hipóteses contidas noart. 78da Lei ns 8.666/93;

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

8.4. O cancelamento dò.registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. Ofornecedor registrado poderá solicitar o cancelamentode seu registro de preçoquando:

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 decaso fortuito ou força maior;
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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 Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores,
mediante o envio de correspondência, com avisp de recebimento; e/ou publicado na Imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto qu inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, consjderando-sè cancelado o preçò registrado, a contar do terceiro
dia subsequente ao da publicação. 1.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazode sua vigência. ^

ICLÃliSUlA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFIcfÁRIA DA AT^

9.1. Aempresa beneficiária do registro de preços;fica obrlgada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro dé Preços, retirar a respectiva nota.de erripènho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; contado da convocação;

- .í— - <

9.1.2. Executar o objeto nas condições.acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e
seus anexos; -1

}

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causa'dos direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de(sua culpa ou dolo quandoda entrega do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

í
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no pr^o máximo de 5 (cinco) dias corridòs, a contar da notificação,documentação atualizada de habilitação equali|cação cujas validades encontrem-se vencidas;
9.1.5. Responsabilizar-^e pelos encargosfiscais è comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

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

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por
produtos com característicase garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro
preços, para representa-la sempre que for necessário. \
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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 prejudicar a 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.

ICLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DA PRÉFEltURA

•'í.

10.1. APrefeitura compromete-se a: j
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive

permitindo o acesso de empregados, prepostos óu representantes da CONTRATADA, devidamente identificados,
quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais; . - , • .!

10.1.3. Notificar o fornecedor benefíclário do registro de preços quanto à requlsição'dp objeto mediante o envio
da nota de empenho, aser repassada via fax ouputro meio'ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada ná entrega/prestação do objeto e
interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

..i—

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos,.observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa;de mercado, de forma a comprovar qüeps preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados.nòimercadb;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo corn as.espécificações e obrigações assumidas
pelo fornecedor, além daqueles que nãò apresentarem condições de serem utilizados;

•T.

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital élinexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÀ- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRÉÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES f _

}

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sèr utilizada por qualquer órgão ou^ entidade da Administração
Pública que não tenhaparticipado do certame iicitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde
que devidamente comprovada a vantagem. {

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro dePreços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador
da Ata, para queeste, atravésda CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preçosa serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos^ serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas. ,
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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, §4S 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 quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3^ do Decreto n^ 7892, de 2013, alterado pelo Decreto n^ 9.488,
de 2018);

T
11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § Ss, do artigo 22
do Decreto n5 7.892/2013; |

1
I

I

11.6.1. A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente,
a prorrogação do prazo previsto no § 62do artigo,22 do Decreto ns 7:892/2013, respeitando o prazo de vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

/

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimentp' de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

[cláusula DÉCIMA SEGÜNDA - DAS SANÇÕES ÂDMNÍsfRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou totaíjdas condições pactuadas ná presente Ata, garantida a prévia
defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade
com artigo 72 da Lei N.2 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos
termos da Cláusula Nona deste Instrumento, sem prejuízo dá responsabilidade civil e criminal, que seu ato
ensejar.

'cláusula décimaTERCEÍRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS "
~ L

13.1. As omissões déstá Ata eas dúvidas ori^ndasde sua interpretação serão sanadas de acordo com oque
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a'.esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela
licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.- Anexo I do Edital 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.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei
n28.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n"7.892/2013.

ÇCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA.
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t

E por estarem de pleno e comum: acordo corh as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 31 de março de 2022.

Thuaríy Costa de Sá Gomes
CPF 038.921.083-82

Secretária-Municipal de Administração
ÓrgãoGerenciador

fê-. ARLL^AL ERODRIGUES LT ^
GNPjfâ-33Í61.6ld/ÒG01r0Ó

Representante Legai
Fornecedor RegÍstra'do
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