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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEID 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — MA 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00056/2021-  CPL  

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União 
ou do- Estado- do-  Maranhao=  ou= do- municipio,  de MAGALHÃE S- DE ALMEIDA /MA 

Pelo presente instrumento, o Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do  
Maranhao,  com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Manoel Pires de Castro, 
N° 279 — Centro — CEP: 65.560-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.988.976/0001-09, representado neste 
ato pelo gestor responsável Sra. Thamires Albuquerque de Carvalho, CPF 011.626.413-63, RG: 
2.17564820027 SS]/MA. Secretária Municipal de Saúde RESOLVE, registrar os- pregos.. da. empresa:. 
INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELL CNPJ: 36,552,751/0001-68, Inscrição estadual; 
12.637.989-0, Inscrição municipal: 0361058, Endereço: Rua Grande, Bairro Povoado Roga Grande, n°368, 
CEP: 65390-000, Santa Luzia — MA,  E-MAIL:  innovareireligoutlook.com, neste ato representada pelo 
seu Diretor/Proprietário Sr.  Moises  Veloso Cantanheide RG N°: 019806522002-9 e CPF N': 
045.520.003-30, residente em Santa Luzia/MA, 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 As normas constantes da Lei 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002, Decreto n° 10.024/19, Lei 
Complementar n'. 12312006-  e-- su.as  alterações-, e•  env-  conformidade-  corn-  as disposições a seguir: 

1.1 — A presente licitação tem por objeto o Registro de Prego para futura Aquisição de Unidade Móvel de 
Saúde para atendimento da Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida/MA, conforme condições e 
especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos. 

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

2.1 — A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou 
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais 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 pregos, quando desejarem fazer uso da Ata 
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos 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 fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

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 Pregos durante sua vigência, e 
ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
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ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o órgão gerencia 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e-o-  cumprimento--  das exigências-  dalegislação-vigente 

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA - MA. 

3.2 -- A Presente- Ata terá = validade de 12 -(doze),  contados a partir -sva- publicação no Jornal 
Oficial do Estado/MA ou DIÁRIO OFICIAL DO MLTNICIPIO. 

3.3 - A  Sec  taria pardripante desta Ata de Registro de Preços é aSecretaria Municipal- de Saúde; 

4.1 - O prego a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos/serviços registrados nesta Ata 
encontram-se indicados na tabela abaixo: 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

(REM). 
MARCA  UN  QTDE V.UNIT 

R$, 
V.TOTAL 

RS, 
01 VEICULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C„,  TRAÇÃO 

4X4, ZERO  JIM, AIR-BAG  PI OS OCUPANTES DA CABINE,  
FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS. MODELO DO 
ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, 
ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO,  
IMPLEMENTADO C/ BALI DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ 
PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MiN DE CARGA 
1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA IviiN 100  CV;  Cl TODOS OS 
EQUIPAMENTOS DE  SERIF  NÃO ESPECIFICADOS E 
EXIGIDOS PELO CONTRAN;  SNORKEL  P/ CAPTAÇÃO DO 
AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; 
CAPACIDADE VOI)mETRICA NÃO INFERIOR A 55 
METROS CÚBICOS NO TOTAL. stsr. ELÉTRICO: 
ORIGINAL DO VEICULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA 
ADICIONAL  MEN  100A- INDEPENDENTE DA POTÊNCIA 
NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO 
ADMITIDOS _ALTERNADORES MENORES QUE 
120AINVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) p, 
ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MIN DE 1.000W DE 
POTÊNCIA  MAX  CONTINUA, Cl ONDA SENOIDAL PURA 
PAINEL ELÉTRICO INTERNO MIN DE LIvIA RÉGUA 
INTEGRADA  CI  NO MIN 04 TOMADAS, SENDO 02 
TRIPOIARES (21,,3) DE 110 VCA E02 P./ 12 V (POTÊNCIA  
MAX  DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO 
LLUMINADA-S; ILOMINAÇÂO NATURAL E ARTIERTAL. 
SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR 
FRONTAL O VEICULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR 
FRONTAL, 02 SINALIZADORES A  LET'S  EM CADA LADO 
DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR 
VERMELHA Cl TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E 
CONSUMO NOMINAL  MAX  DE 1,0A POR SINALIZADOR. 
02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR 
VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MIN DE 90 FLASHES POR 
MINUTO, OPERANDO MESMO Cl AS PORTAS TRASEIRAS 
ABERTAS E PERNETLNDO A VISUALIZAÇÃO DA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRANSITO, 
QUANDO ACIDNADO, C/ LENTE LNIETADA DE 
POLICARBONATO-, RESISTENTE A IMPACTOS E 
DESCOLORIZAÇÃO C./ TRATAMENTO  UV  FORNECE 
LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO :AS NORMAS  
SAE  2575 E  SAE  2595  (SOCIETY OF AUTOMOTIVE 
ENGINEERS),  NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA 
VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, 
DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA 
C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MIN DE 100 W  EMS  
@,13,8 VCC, miN DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE 
MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA 
A 01 METRO NO MIN 100 DB 413,8 VCC; FORNECE LAUDO 
QUE COMPROVE 0 ATENDIMENTO A NORMA  SAE  J1849  
(SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS),  NO QUE SE 
REPERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE 
SIRENES ELETRÓNICAS C/ UM ÚNICO ALÍTOEALANTE; 
SIST. FIXO DE OXIGÊNIO.  VENT-ILAÇÃO DO VEÍCULO 
PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO. 
COMPARTIMENTO DO MOTORISTA C,  0 SIST. ORIGINAL 
DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA 
FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, 
AQUECEDOR E DESEM33AÇADOR. P/ 0 
COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO 
FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA 
FABRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO E 
VENTILAÇÃO CONFORME O HEM 5,12 DA NBR. 14.561. 
CAPACIDADE TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDICIONADO 
DO COMTART.D..MNTO TRASEIRO C.,  N'3 3.R.NT 30.000 BTUS. 
CADEIRA DO MEDICO RETRÁTIL AO LADO DA 
CABECEIRA DA MACA. NO SALÃO DE ATENDIMENTO, 
PARALELAMENTE .A MACA, UM BANCO LATERAL 
ESCAMOTEÁVEL,  TWO  BALI. MACA RETRÁTIL OU BI-
ARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMINIO; Cl 

Toyota  
Hilux 2.8 
TD  1 CD 
SRV 4x4 

2020/2020. 

UND 01 
R$295.000,00 
(duzentos e 
noventa e 
cinco mil 
reais) 

R$295.000,00 
(duzentos e 
noventa e 
cinco mil 
reais) 
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NO MIN 1.800 1,LM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE 
ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 
45 GRAUS E COLCHONETE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO 
DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (ARE) DO 
FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU 
CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; 
GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO A 
NORMA ABNT  NBA  14561/2000 E AMD  STANDARD  004, 
FEITO POR LABORATÕRIO CREDENCIADO.  DESIGN  
INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA 
AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA 
ACESSIVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, 
EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS 
NO ATENDIMENTO As VÍTIMAS. PEGA-MÃO OU 
BALAÚSTRE VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA 
DIREITA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE, C/ 
ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO LADO 
ESQUERDO DA VLATURA TIPO BANCADA P/ 
ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P/ APOIO DE 
EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; FORNECIMENTO 
DE VINIL ADESIVO P/ GRAFT  SMO DO VEICULO, 

- COI,TPOSTO POR (CRUZ DA_ viDA E SUS) E PALAVRA 
(AMBULÂNCIA) NO CAPO, LATERAIS E VIDROS 
TRASEIROS. 

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

5.2 - O prazo máximo para entrega conforme termo de referência, solicitado pedido efetuado pelo 
departamento de compras da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA. 

6.1 - Executar a entrega dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as 
especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos 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 A. garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados- os-casos-de greve ou paralisa0.0- de qualquer natureza; 

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste 
edital e não a eximirá (Lis penalidades a que está sujeita 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  
Onus  decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que  sera_  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 a contratada adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e As disposições 
legais vigentes; 

6.9 - Fornecer o produto, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 
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6.10- 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata. 

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

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 pagamento A empresa nas condições estabelecidas neste Edital; 

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

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado A. empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação 
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualização 
monetária; 

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado. 

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

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

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas. 

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

8.5 - 0 Contratante não efetuará pagamento de titulo 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-do 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 
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

9.2 - Os pregos registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado A. época do registro; 
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9.3 - Caso o prego registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 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 legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com pregos registrados, 
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

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

10.1 - A presente Ata de Registro de Pregos poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações; 

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de 
D. yvS, 

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Pregos, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do  art.  78 da Lei 8.666/93; 

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido do produto decorrente deste 
registro, 

d) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

1) descumprir qualquer dos  ¡Jens_  da cláusula sexta ou sétima. 

10.2 - Ocorrendo cancelamento do prego registrado, o fornecedor  sera  informado por correspondência, a 
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA. considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação. 

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 

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

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

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

a) Por decurso de prazo de validade; 

rt. 1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
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seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de 
Preços. 

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita 
contratada a multas, consoante o caput e §§ do  art.  86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de 
Empenho, na forma seguinte: 

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

b) a partir do 6° (sexto) até o limite do 10' (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso. 

12.2 — Sem prejuízo. das sanções_cominwias, art.  87, I. .111 - P  IV, (12- Lei- 8666/93, pela inexecug:ao, total 
ou parcial do objeto adjudicado, o Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA, através da Secretaria 
Municipal de Saúde poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de ate 10% (dez 
por cento) sobre o valor adjudicado; 

12.3 — Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar 
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes 
penalidades: 

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

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
MAGALHAES DE ALMEIDA, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

12.4 — A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, garantida 
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de ate cinco anos 
e, se for o caso, o Município de MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, solicitará o seu descredenciamento 
do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na 
forma da lei; 

12.5 — A multa eventualmente imposta à contratada  sera  automaticamente descontada da fatura a que 
fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1°/.9 (um por cento) ao mes. Caso a contratada não tenha nenhum 
valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, 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 6rgdo competente 
para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder A. cobrança 
judicial da multa; 

12.6 — As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Município de MAGALHAES DE ALMEIDA. 

12.7 — Se a Contratada. não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação por parte da. Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos 
que ,esta - possuir com- a Secretaria Municipal de Saúde, e, se estes - não forem suficientes, o valor que sobejar  
sera  encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 
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12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ateis, a contar da ciência 
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente-  informada para-  a apreciação-  e-  decisão superior, dentro-  do-  mesmo-prazo-. 

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

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão 
conta de dotação orçamentária 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 as 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. 

II - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
Eletrônico 1SRP nt).024/2021e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas. 

111 - E 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 MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do 
Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os 
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado 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, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do  Art.  60 da Lei 
8.666/93. 

Magalhães de Almeida/MA, 10 de dezembro de 2021. 
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Prefeitura  Municipal Magalldes de Almeida/MA. 
Secretária de Saúde 

Thainire& Albuquerque de Carvalho 
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INNO  VAR  EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Moisés Veloso Cantanheide 
RG N°: 019806522002-9 CPF ND: 045.520.003-30 

Diretor/Proprietário..  
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