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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N". O2I2O2I. SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 09/2021

Aos 04 (quatro) dias do mês de Março do ano de 2021, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
socIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, ESTADO DE SERGIPE, pessoa Jurídica de Direito
Público, sob CNPJ n'. 14.53.11410001-72, sediado à Av. Senador Leite Neto, n". 87, Centro, Nossa Senhora de
Lourdes/Se, através da SECRETARIA MUNICIPAL, representado pelo Senhor RICARDO DE SANTANA
MARQUES, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR e a empresa ALVES & SOARES
COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o no. 05.695.93410001-09, com sede na Rua
Arquibaldo Silveira, no 112, bairro Centro, Propriáy'SE, neste ato, representada pelo seu Titular o Sr. Cauê
Feitoza Alves, brasileiro, comerciante, RG Nu 3.298772-2 ssP/sE, inscrito no cprMp sob o no 035,g37.g15-
01, residente e domiciliado na Av. Manoel Dantas, no 309, Centro, Cedro de São João/SE, e, daqui pordiante,
denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem nos termos da Lei n' t0.52ô, de l7 de
julho de 2002, do Decreto Municipal n". 49, de 19 de junho de 2020,Decretos Municipais nos 3212010 e
2112017, aplicando-se, no que couber, subsidiariamente, as disposições do Decreto Federal n" 10.024,de 20 de
setembro de 2019, Decreto Federal n" '7.89212013 e da Lei Federal n" 8.666, de 2l de junho de 1993, e
posteriores alterações, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta fãi examinada pela
Procuradoria Juridica do Município, mediante as seguintes condições:

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico N O2l2O2l e seus anexos
para registro de preços, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
FORNECEDOR REGISTRADO.

1. DO OBJETO
l.l' Aquisição de Material de Consumo, Permanente, Eletroetetrônico e Equipamentos de Informática para
atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes, conÍbrme o
Termo de Ref'erência (Anexo I) do edital do Pregão Eletrônico N' 02/2021, parte integrante desta ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES E QUANTITATMS
2.1. De acordo com a adjudicação no site www.bnc.org.br da Bolsa Nacional de Compras (BNC), segue abaixo
os ltens e quantidades arrematados pela empresa, tal como o valor unitário e global finàl homologado:

Av. Senador Leite Neto, no. 87- Fone 3316-1195/L234 - cEP 49.890-000 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe

EMPRESA: ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME

CNPJ: 05.695.93410001 -09 FONE/FAX : 7 9 -3322-3390

END.: Rua Arquibaldo Silveira, no I12, bairro Centro, E-MAIL: alvesesoares200g@hotmail.com

c. N. P. J. t4.s3L.LL4 I OOOL-7 2

REPRESENTANTE LEGAL: Cauê Feitoza Alves
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID
QUANT

vL.
UNIT

vL.
TOTAL

I

ANTENA PARABOLICA NT Nõ IAÍNTITO
I,5OM DE DIÂMETRO COM SUPORTE DE
SUSTENTAÇÃO; RECEPTOR DIGITAL
FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 950 A}OIOMHZ
SISTEMA BANDA C, PROGRAMAÇÃO
AUTOMATICA PARA TODOS OS SISTEMAS:
LNBF MONOPONTO/ MULTIPONTO,
ENTRADA PARA SINAL DE ANTENA LOCAL,
CONTROLE REMOTO PARA TODAS AS
FI.INÇÕES DO RECEPTOR, ACOMPANHAR
CABO RCA, CONECT ORES. GARANTIA
MÍNIMA DE UM ANo PARA ToDo o
coN[rNTo (ANTENA E RECEPTOR).

CENTURY
Modelo:

NANOBOK
VR

LINID

I

590,00 590,00

2

ARMARIO DE AÇO A90 COM 2 PORTAS NA
COR CINZA.- COR: CINZA TEXTURIZADO.-
FECHAMENTO POR CHAVE.. PORTAS COM
REFORÇO INTERNO.ESPESSURA: CHAPA 26
(0,40MM).-APROX. MEDIDAS: ALTURA
198OMM X LARGURA 9OOMM X
PROFUNDIDADE 4OOMM.C 4 PRATELEIRAS,
SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS
MÓVEIS.- CADA PRATELEIRA SUPORTA ATE
45 KG UNIFORMEMENTES DISTRIBUIDOS.-
PRODUTO COM FOSTATIZAÇÃO A FERRO E
PINTURA ELETROSTÁTICA A PO.- COM PES
METÁLICoS CoM SAPATAS DE PLÁSTICo
REGULÁVEIS

PANDIN
Modelo:

AP4O2SL

LTNID

2

683,00 1.366,00

J

ARQUIVO DE AÇO COR CrNZA COM 4
GAVETAS E CHAVE MEDINDO APROX.
r330x466x500;DTMENSÕES +Z CM X 50 CM X
I33 CM

PANDIN
Modelo:

APOF4SLM

T'NID

2

536,00 1.072,00

4

CLIMATIZADOR UMIDIFICADOR DE AR
INDUSTRIAL PORTÁTIL EVAPORATIVO.
ALEM DE UMIDIFICAR O AR, BAIXA A
TEMPERATURA DO AMBIENTE E AUXILIA
NA .PROTEÇÃO CONTRA MOFO E
BACTEzuAS. POSSUI OSCILAÇÃO DO VENTO
VERTICAL E HOzuZONTAL, SENDO
OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA,
OSCILAÇÃO VERTICAL MANUAL. CONTA
AINDA COM 3 VELOCIDADES (BAIXA,
MEDIA, ALTA). SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO COM 3 FILTROS TIPO
COLMEIA. POSSUI RESERVATORIO DE 45
LTTROS DE ÁCUe COM ALTMENTAÇÃO
MANUAL OU CONECTADO À REDE
HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO
AUTOMÁTICO DE AGUA. POSSUI QUATRO
RODAS. INFORMAÇÔES TECNICAS:
VOLTAGEM: 22OY; POTÊNCIA: ITOOW;
FREQUÊNCIA 60 HZ; NÍVEL DE RUÍDO: 54
DB. RODÍZIOS: SIM; COR: CINZA CLARO/
AZUL MARINHO. ESPECIFICAÇÔES: MODOS

ELGIN
Modelo: BIG

AIR 45L

UNID

I

1.215,00 1.215,00

Av. Senador Leite Neto, n". 87- Fone 3316-11951L234 - CEP 49.890-000 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe
c.N. P.J. L4.í3L.LL4 I OOOL-7 2
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICTPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

DE OPERAÇÃO: FRIO (LrGA/DESLTGA),
OSCILAR (LIGA/DESLIGA); VELOCIDADES:
BAIXA, MEDIA E ALTA; PAINEL DE
CoNTROLE: MECÂNICO (MANUAL);
CoNTROLE REMOTO: NÃO; ÁnEe DE
COBERTURA: 20 A 30 M2; VOLUME DE AR:
2000 M3/H; VELOCIDADE DO AR: 9 M/S;
oscILAÇÃo Do vENTO: HORTZONTAL
(AUTOMATICA) E VERTICAL (MANUAL);
ALETAS MOVEIS: SIM; CAPACIDADE DO
TANQUE: 45 L; CONSUMO DE AGUA: 2 A 5

LlH

5

MESA DE PLÁSTICO FORMATO DA MESA
QUADRADA, TAMANHO DA MESA (L X C),
APROX. 68 X 68, QUANTIDADE DE
LUGARES4 LUGARES, MATERIAL DA
ESTRUTURA: POLIPROPILENO MATERIAL
DO TAMPO: POLIPROPILENO, TIPO DE PES:
FIXOS

MILPLASTIC
Modelo:
MESA

OCEAN

TINID

50

88,75 4.437,50

6

MESA PARA ESCRITORIO: APROX. ALTURA:
75 CM; LARGURA: 120 CM; PROFLINDIDADE:
60 CM; PES: METALON 50X30; TAMPO: MDP
ACABAMENTO: FITA DE BORDA;
GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP, COM
DUAS CHAVES

PANDIN
Modelo:
MXl20

LINID

6

340,00 2.040,00

2.2. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 10.720,50 (dez mil setecentos e vinte reais e
cinquenta centavos).

3. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRBÇOS
3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, conforme legislação.

4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no

mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

sem justiÍicativa aceitável ;

d) houver razoes de interesse público.

4.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes -
Sergipe.

4.3. O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, quando o valor registrado tomar-se
defasado em relação ao mercado. Também deverá ser feito mediante requerimento, com a documentação
comprobatória da impossibilidade de manter o preço e de cumprir o fornecimento, desde que feito antes do
pedido de fornecimento. Mesmo assim, a Administração avaliará o pedido, podendo deferir ou indeferir
pleito.

Av. Senador Leite Neto, n". 87- Fone 3316-11951L234 - cEP 49.890-000 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe
c. N. P.J. L4.'3L.LL4 | 00OL-7 2
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDo MUNICIpAL »B asstsrÊNclA socIAL DE NossA sENHoRA DE LoURDES

5. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. O prazo de entrega dos bens e de 05 (cinco) dias corridos, contados do envio da Ordem de
Fomecimento/Empenho;

5.2. Os Materiais/Equipamentos deverão ser fornecidos de acordo com a necessidade do órgão gerenciador de
forma parcelada;

5.3. O não fomecimento dos materiais/equipamentos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito
do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei n'8.666/93;

5.4. Os Materiais/Equipamentos fornecidos deverão estar em conformidade com os padrões e norrnas vigentes
de forma a atender a máxima qualidade. Os materiais/equipamentos fornecidos que não atendam o padrão de
qualidade exigido estarão sujeitos à recusa pelo servidor responsável, tendo que ser realizado novamente no
menor prazo possível, sem quaisquer ônus para a Administração. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas e os materiais fornecidos, poderão ser aplicadas ao fornecedor as sanções
previstas neste edital e na legislação vigente;

5.5. O Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes poderá, até o momento da emissão
da Ordem de Fornecimento, desistir dos materiais/equipamentos do objeto proposto, no seu todo ou em parte,
sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor;

5.6. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (dias) dias
corridos, a contar da notiflcação do Orgão Gerenciador, correndo todos custos por conta do Fornecedoi, ,..
prejuízo da aplicação das penalidades;

5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do fornecimento;

5.8. Todos os produtos deverão estar em conformidade com solicitado;

5.9. Se a Contratada não cumprir o prazo de entrega, sem justificativa formal aceita pelo Órgão Gerenciador,
decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no edital,
sendo convocados os licitantes remanescentes, em ordem de classificação,

6. DA FTSCALTZAÇÃO
6.1. Nos termos do art. 67 Lei n" 8.666, «le 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
6.1.1. Será anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento dos produtos,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encamiúando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

7. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
7.1. Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos e demais
incidir sobre a realização do fornecimento, inclusive a margem de lucro.

os tributos, encargos trabalhistas,
despesas previsíveis que possam

4
Av. Senador Leite Neto, n". 87- Fone 3316-119s1t234 - CEP 49.890-000 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

7.2. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação das notas fiscais/faturas, com o devido atesto do
fornecimento, atraves de ordem bancária, para credito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
contratado, devendo apresentar, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

b) Certidão Negativa de Tributos para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal (Sede do

Licitado);
c) Certificado de Regularidade perante a Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria da Geral da Fazenda

Nacional (PGFN);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N' 5.452, de 01105143;

e) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) para com o FGTS.

7.2.1 . Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da

regularizaçáo da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ôrgão gerenciador promover

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso II
do caput do art. 65 da Lei n'8.666. de 1993

7.3.1. O pedido de "reequilibrio econômico-financeiro" pode ser feito à Administração, contudo deverá ser

muito bem fundamentado e apoiado com documentos comprobatórios da defasagem do preço.

7.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o

órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo

mercado, e caso eles não aceitem reduzir seus preços, serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação

de penalidade.

7.5. 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 cumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - 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
Il - convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.6.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

8.1.3. Comunicar ao Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriÍicadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor, através de comissão/servidor
especialmente designado;
8.1.5. Efetuar o pagamento ao Fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no edital e seus anexos;
8.1.6. O Fundo Municipal de Assistência Social não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente documento, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato do Fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.2. São obrigações do Fornecedor:
8.2.1. O Fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,

ainda:
8.2.2. Efettar a entrega do objeto em pertbitas condições, conforme especificações, pftvo e local constantes no
edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e pÍazo de garantia ou validade;
8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
8.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo Íixado neste documento, o objeto com avarias
ou defeitos;
8.2.5. Comunicar ao Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a data de

recebimento da Ordem de Fornecimento, os motivos que possivelmente a impossibilitem do cumprimento do
fornecimento no prazo previsto, com a(s) devida(s) comprovação(ões);
8.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2.7. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial, quando o
produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do

objeto ate o devido atesto da nota fiscal, inclusive o frete;
8.2.8. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributiírios, fiscais,
trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.
8.2.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do fornecimento.
8.2.10. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

9. DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
9.1. A licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar a Ata de Registro de Preços,

deixar de entregar a documentação exigida no certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto licitado,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Nossa Senhora de Lourdes - Estado de

Sergipe, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das

demais cominações legais;

9.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o Çaso, o Fundo
Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes poderá aplicar ao Fomecedor as seguintes
sanções, garantida a prévia defesa:

a) Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do fornecimento, em decorrência de atraso injustificado na entrega dos materiais;

b) Multa de até l0oÁ (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, no caso de inexecução total ou
parcial do mesmo.

6
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9.3. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes, podendo ser cumulativas, sendo descontadas
dos pagamentos devidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social ou da garantia prestada ou ainda cobradas
judicialmente;

9.4. Se a licitante vencedora não recolher o valor da multa compensatória que porventura for aplicada, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, serão então acrescidos os juros moratórios de l% (um por
cento) ao mês;

9.5. O não comparecimento injustificado para ou retirar/receber a Ordem de Fornecimento dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação escrita, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a
proposta, sujeitando-se a licitante faltosa ao pagamento de uma multa equivalente a l0%o (dez por cento) sobre o
valor total do respectivo instrumento, sem prejuizo das demais sanções legais previstas nesta cláusula e na
legislação pertinente;

9.6. Aplicam-se nos casos omissos as noÍrnas da Lei n', 10.520/02 e da Lei 8.666193, com alterações
posteriores, Decreto Municipal N". 4912020 e Decreto Municipal n". 02112017 .

10. DAS VEDAÇOES
10. l. E vedado à Contratada:
10.1.1 Caucionar ou utilizar esta Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira;
10. 1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos
casos previstos em lei.

11. DAS ADESÔES A ATA DE RBGISTRO DE PREÇOS
I l.l. Será vedada a carona.

12. DO CASOS OMISSOS
l2.l Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei N'8.666, de
1993, na Lei N' 10.520 de2002 e demais norrnas federais de licitações;

13. DA PUBLTCAÇÃO
13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma
prevista no Art. l5 § 2'da Lei n" 8.666193, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

14. DO FORO
Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o
Foro de Gararu, Estado de Sergipe, com a renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

E para frmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de
preços que, lida e achada conforme, e assinada em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste
instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada um via na Comissão permanente de
Licitação deste Municipio.

Nossa Senhora de Lourdes/SE, 04 de Março de202l

Av. Senador Leite Neto, n". 87- Fone 3316-119s11234 - CEP 49.890-000 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe
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