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PREFEITURÂ MUNICPAL DE sÃo BERNARDo
EsrADo Do MARANEÂo

pRÁÇÀ BERNARDo coELEo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDoMA
CI\IPJ: 06.125389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRÁTM Nq. ne 2022018 - CPL-SB/MÂ

VALIDADE: 12 (doze) meses cotrtados a partir da data de sua publicação no Dtário Oficial da Unlão
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

1.1 Registro de Preço para Contratação de empresa para execução dos serviços de montagem de estrutura
fisica e animação da festa do aniversário da cidade de São Bernardo/MA.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem conkataçôes nas quanüdades
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 suaúgência podeúser utilizada por qualquerórgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
ainda de regime próprio que nãotenha participado do certame licitatório mediante preúa consulta ao órgão
gerenciador.

2,2 - 0s órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Regisho de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classi6cação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Atá 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, nâo poderão exceder, por órgão ou por enüdade, a 500Á
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de RegisEo de Preços durante sua vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não podeú exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgâo gerenciador e
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Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ

sob o ne. 06.125.389/0001-88, representâdo neste ato pelo gestor responsável FRANCISCo DAS CHAGAS
CARVALHO, portador da Cédula de Identidade ns 572348 e do CPF nq 182.609.183-15, RESOLVE, registrar
ospreçosdaempresa:VICTORAFONSoS0USASoARES,CNPJ:25.132.057/0001-T5,sediadanaRualde
Maio ne 550 cep: 65550-000 Centro São Bernardo - MA, por intermédio de seu representante legal Sra(a)
Victor Afonso Sousa Soares, portado da carteira de identidade n, 039.695.1720104 SSP/MA e do CPF:

058.134.013-26 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 preüstas no instrumento convocatório
e as consta[tes destâ Ata de Registro de Preços, sujeiando-se as partes às normas constantes da Lei ns.

8.666/93, Lei nq. 10.520 /2002, DecÍeto ne 10.O24 / 79, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas alterações, e
em conformidade com as disposições a seguir:
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PREFEITURÂ MUNtcpAI nr sÂo BERNARDo
ESTADo Do MÂRÂNEÁo

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDOT${Â
CNPJ: 06.125389/001-8t

paraos órgãos participantes, independentemente do número de órgãos nâo participantes que, desde que
deüdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente

3,1 - O gerenciamento deste inst-umento caberá â Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA,

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 fdoze] meses, contados a partir de sua publicação uo fornal Oficial
do Estâdo/MÀ

3.3 - A Secretaria participante destâ Áta de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

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

PC. B€nrrdo Coelho de Almeids, D" 863, Centro,Slo Bernrrdo - MÁ, CEP: 6S.550-000

ITEM DESCRIÇAO DOS Sf,RVrÇOS T,-NIDADE MARCA QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL

(R$)
LOTE I- ESTRI]TURÀ

1 SER\'IÇO DE LOCAÇÃO DE PAICO
PROFISSIONAI - t câção, cotrl montagem e

desmoutagem de PALCO MODULA& obedecerdo
as s€guiDtes especificações: - Dimensões 17

(dezessete) metos de fiente x t4 (quatorze) metrcs de
profiudidade, com orelha e platafomra para bateria; -
Cobertur-a em Box TÍuss de alumínio formato de duas

águas; Piso em estrutuÍa com compeÍlsado de 20 mm;
House mix para Mesa de PA e AltuÍ4 mínima de 2,00
rnettos-

Diríria PROPRIA 0l 24.930,00 24.930,00

2 sERvrÇo DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL GRÁNDE PORTE, Sistema de
sonorização com as seguintes caracteristicas minimas:
Mesa PÀ: 0l mesa digital com 48 çanais de entrada
(PM5D-RH); Mesa Monitor: 0l mesa digital com 48
canais de ests'ada, 12 auxiliares (PMsD-RII); Sistema
de PA: 24 caixas line aÍay-02 liúas de 06 elementos
por linha (Adamson Y 10, JBL Vertec 4889, V dosc,

EAW KI 760 ou similaÍ), 20 caixas de subgÍaye com
2 alto falartes de lS" cada (EAW SB 1000, Adamson
T 21, JBL Vertec, Vdosc ou similar), amplificação
compatível com o sistema de P.A (Lab Gruppen,
Crown, QSC, CrestÁudio ou similar), 04 tâthas
mamrais de I toneladâ cada com 08 metlos de

elevação, cintas e acessórios; Drive Rack 0l
Processador digital com 04 entradas e I 2 saídas (dotby
lake contour, XTA 226 ou similar), 0l software de
gerenciamento dos sisteÍnâs, 0l equalizador gnáfico
estéreo 31 bandas por caoal ( Klark Teknic, XTA, BSS
ou similar). 01 analisadq RTA (Ioark Teknic ou

Dirária PRÓPRIA 01 19.950,00 19.950.00
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PREFEITURÁ MUMCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÁNEÃO

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÀ N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/IVIA
CNPJ: 06.125389/0001-88

similar), 01 microfooe calibrado, 0l cd player, 0l md;
Insen Râck PA: 08 canais de compressorcs limitâres
(dbx, Kluk Teknic, BSS, Drawmer ou similar) 08
canais de noise gate (Klark Teknic, Drawner, BSS ou
similar), 02 processadores de efeitos digitais (Yamúa
SPX 990, Yamaha Pro R3, Lexicon PCM 80, TC
Etectronic M 2000 ou similar); lnsert RÂck Moriton
08 cauais de corupressores limitares (dbx, Klark
Teknic, BSS, Drawmer ou similar) 08 canais de noise
gate (Klark Teknic, Drawner, BSS ou similar), 02
processadores de efeitos digitais (Yanaha SPX 990,
Yamúâ Pro R3, Lexicon PCM 80, TC Electroric M
2000 ou similar); Monitor: I 2 monitores tipo spot com
alto falaDtes dç 12" ou 15" e drive (EAW SM 222, SM
400, Claü, EV, Adamson ou similar), amptificação
compatível com o sistema de monitor (Lab Gruppen,

QSC, Crown, Crest Audio, Carver ou Similar); Side
Fill: Síde Fill SÉreo çom 02 caixas array e 02 por lado
(EAW KF 850. SB 850 ou similar), amplificação
compatível com o sistema de side fill (Lab Gruppen,
QSC, Crown, Crest áudio ou Simitar); Microfones: 24
miffofones Shure, SM 57, SM 58, SM 57 beta, SM 58,
SM 81, SM 91, SM 98, Akg, C 451 EB, C 3000, C 414
EB, C 518, C519, C 211, C 480 ou similar,
Electrovoice. RE 209, RE 27, ND 408 ou similar,
Senúeiser MD 421, MD 441, MD 409,609 ou
similar, Newman KM 185, KM 185 KM 105 ou
similar, Audio Techinica AT 335, AT 4050 ou similar;
Dtect Box: 08 direct Box (IMP 3, Klark Teldc, BBS,
Coutrlman ou similar); Equipameuúos:
Equipametrtos Wireless: 02 microfones sem fio Shule
UHF ou similar, distribuídos de antenas ShuÍe ou
similar, baterias para alimentação dos equipamentos:
PedestaiV Garras: 24 pedestais Boom ou silimar, 06
garras LP ou similar; Multicabo: 0l Multicabo
analógico de 64 canais com 80 metros de
comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com
multipinos, Back Line: 0l bateria Çomplera (Tam4
Yamah4 pearl, Premier ou similar), 01 amplificador
GK 800 RB ou similar com caüa com 01 falante de l5
e 0l caüa com 04 falantes de 10, 01 arnplificador
FeqdeÍ Twin Rêveó ou Jazz Chorus 120 ou similar;
Sistema: Sistema de AC Etétrica; 0 I main Power
trifásico de 100 ampéres com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e
monitor, cabeamento dimensionado par-a atender as

necessidades de encrgia dos sistemas de PA monitor,
aterrsmento geral dos sistemas.

3 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMTNAÇÃO
PROFISSIONAL GRANDE PORTE, os
equipameotos deverão possuir oo minimo as seguintes
çsr'âcte.isticas: 30- lâmpadas par 64; 10 elipsoidâl;
10 - ribaltas; 80 - paÍ led de 3w; 16 - lâurpadas ACL

Dián a PRÓPRIA 0t 19.960,00 19.960,00

PC. B€rnardo Coelho de Àlmeida, í'863, CeDtro,Sío Bern!rdo - MA, CEp: 65.550-000
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PREFEITURÂ MuNIctpAr DE sÃo BERNARDo
ESTADo Do MÁRANEÁo

pRÀÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MÁ
CNPJ: 06,125389/0001 -88

ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 máquina
de fumaça; 40 - moving head 7R spot; 06 - strob
atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais
DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 60 canais
de 4kwa e fiação necessárias paxa as ligaçôes dos
equipamenlos.

4 SERVIÇO DE LOCÀÇÃO DE GERÂDOR 180 KVA
SILENCIADO: Locação de 03(trà) gnrpo de gerador

móvel, com capacidade mínima de 180 KVA,
tifrâsico, teDsão 4401380D201110 VAC, 60 Hz,
disjuotor de pÍoteção, silenciado em nível de ruído

soüoÍo de 32 dç a I ,5 metos, acoplado a um caminhão
por meio de grampos fixados no chassi para transpone

Épido, com 02 jogos dç cabos de 95 srÍn/4 lances /25

meüos flexíveis (95 mm x 4 x 25m). Quadro de

bsrramento de cobre para conexão de intermediária

com isoladores e chave reversoÍa para duas fontes de

energia elétrica dimensionada de acordo com a

potência de gnrpo gerador, incluindo custo de

montagem com ponto de aterramento para proteção

composto de 01 (uma) haste de cobre d€ 3 metsos de

çomprimgnúo, com cordoalha de cobre nu l6 Írun:, no

mínimo, com 5 metros com conectores, devetrdo estar

incluso no yalor dos serviços as despesas com

combustiveis.

Dirária PRÓPRIA 0t 7.980,00 7.980,00

5 SER!'IÇO DE LOCAÇÃO DE O2(DOIS CAMARM
5X5M, Descrição: Locação com montagem o
desmontagem de camarim climatizado, medindo 5
metros de freDte por 5 metlos de profiDdidâde,
baoheto, porta e iluminação, eqúpado com mesa,

cadeira e ar çondiçionado, anexado ao palco.

Diária 0l ?.980,00 7.980,00

6 Estlutura metiílica de Grid P-50 medindo 100
metros.

Diária PRÓPRIA 0t 4.990.00 4.990,00

7 DiscipüDrdores: EsmrtuÍa meüálica medindo 100

metos de comprimenúo, sendo cada peça dc no
minimo 2 x l.
Prsticável: Locação de 20(vinte) praticáveis de

alumínio medindo 2x1.

Diária PRÓPRIA 0l 2.990,00 2.990,00

8
PROPzuA 0l 2.990,00 2.990,00

VALOR TOTAT DO LOTE I 9t.77O,OO

LOTE2-BANMIROQUIMICO
9 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 42 BANHEIROS

QUiMICOS - l,ocação de cabine sanitríria química
(banheiro químico) individual, para uso do público em
geÉI, portátil, enkegue no local do evento e Íemoüda
após o térmitro do mesmo, com dimetrsões mínimas
1,10m de largura por l,10mt de proÂrndidade com
2, I Om de alhrr'4 porta com fechamento e indicação de
ocupado, caixa de retenção de dejetos, poía papel
higiênico, teto em material ü"aÍlslucido, pontos de

Diária PRÓPRIA 0t 12.980,00 12.980,00

PC. BeÍnrrdo Coêlho de AlEeids, tr'863, Centro,São BeÍr.rdo - MÀ, CtrP: 65.550-000
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PREFEITURA MIJMCIPAL DE sÃo BERNARD0
ESTADo Do MARÁNEÃo

PRÂÇÀ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" t62 _ CEN"TRO _ SÀO BERNARDOA{Â
CNPJ: 06.125389/0001-8t

ventilação, com equipe de manutenção durante o
evento, e retirada dos dejetos poÍ equipe especializadâ
e eqúpada após término do mesmo MARCA DMP
PLASTICOS.
VALOR TOTAT DO LOTE II 12.980,00

LOTE 3 . BA]\DAS
10 Conbatação de ahação musical @anda show) de

renome a nível Nacional, grande porte, estilo fonó,
com excelente repeíório, cquipe de palco, musicos de
gabarito com instrumentos, som, iluminação e efeitos
à altura do espetáculo, para 01 show de duração
mínima de 03h00min.

Cachê
AÍtístico

PROPRIA 01 299.900,00 299.900,00

u Contratação de atração musical (banda show) médio
porte sertaoejo, estilo variado, com excelente
repertório, equipe de palco, musicos de gabarito com
instrum€ntos, som, iluminação e efeitos à altura do
espetáculo, para 0l show de duração mínima de
03hoomin.

Cachê
AÍistico PRÓPRIA 0l 4.980,00 4.980,00

Valor total do lote III 304.880,00

VAIOR TOTAL DO ORÇat6*O' *t, 409.630,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA
REAIS)

I

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 miáximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MÂ.

6.1 - Executar o fornecimento denEo dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuÍzos decorrentes do descumprimento
das condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes 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 - Promovertodos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaçáo de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer iteos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o ahaso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste

edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeitá pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

PC. Berorrdo Coelho de Alúeidr, n'863, Cetrtro,Slo B€ro.rdo - MA, CDP: ó5.550-000
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ESTADO DO MÁRANEÂO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'8ó2 - CENTRO _ SÃO BERNARDOMA
CNPJ: 06.125389/0001-88

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6,6 - Respeitâr e fazercumprira legislação de segurança e AdminisEação no kabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumpúmento do fomecimento a que se obúgou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes, Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e,/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissâo de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais úgentes;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sançôes preüstas 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 à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregulaúdade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do redstro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustâmento de preços ou a atualização
monetária;

7.6 - Não haverô sob hipótese alguma, pagamento antecipadoi

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal deüdamente atestada pela

Secretaria responsável;

8,2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descúção do item fornecido,
de acordo com o especificado no Ánexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado atguma irregularidade Ílas notas fiscais em faturas, estas serão devolúdas ao

fornecedor, para as necessárias correçôes, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentaÉo das notas fiscais em faturas.

PC. Bernrrdo Coelho de ÀImeidr, r't63, Cêntro,Sio Bêrnrrdo - MA, Cf,P: ó5.550-000
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6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
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PREFEITURÂ MUMCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÁRÀNEÃO

PRAÇA BERNARDO COELEO DE ÂLMEIDA N' t62 _ CENTRO _ SÃO BERNARDOMA
CNPJ: 06.125389/0001-88

8.4 - Nenhum pagamento isentaú o FoRNECEDOR/CONTRÁTADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitaçâo definitivâ do fornecimento,

8,5 - 0 Contratânte não efetuará pagamento de título 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 fansferência de valores para ouhas praças serão de
responsabilidades do Contratádo.

9.1 - Os preços registrados manter-se-âo inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admiüda a
reúsão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
detêrminação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado,

9.2 - Os preços regisFados que sofrerem revisão não poderão ultÍâpassâros preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
ügente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PreÍeitura solicitaÉ ao
fornecedol mediante correspondência, Íedução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociâção com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação ügente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

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

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

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constântes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administraüva da Nota de Empenho decorrente deste RegisEo
de Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XVII e XVUI do arL 78 da Lei 8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste
regisfo;

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

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e justifrcadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a

qual será juntada ao processo adminisEativo da presente Ata.

PC. Berrirdo Co€lho de Àlmcidr, n" 8ó1, Cêotro,Slo B€rtrlrdo - MA, CEP: ó5.§50-000
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10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal oficial do Éstado/MÀ 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 preüstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registÍado, cessarão todas as atiúdades 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
suspenderasua 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;

11.1. - Os preços aprêsentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
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 terÍnos deste editâl, suieita à
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) abaso até 05 (cincoJ dias, multa de 02% (dois por cento);

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

1.2.2 - Sem prejuÍzo das sançôes cominadas no arL 87, I. tll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adiudicado, o MunicÍpio de São Bernârdo, através da Secretaria Municipal de

Adminishação podeú, garantida a préüa e ampla defesa, aplicar à contÍatada multâ de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adiudicado;

12.3 - Se a adjudicaúria recusar-se a retirar a nota de €mpenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida préüa e ampla defesa, suieitar'se'á as seguintes
penalidades:

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

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de

São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contrâtar com a Administração Pública Municipal.

PC. BeÍtrrrdo Co€lho de Alm€tdr, r'861, Certro,Slo Berrardo - MA' CEP: ó5.550-000
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12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de enbegar ou apresentar documentâção 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 inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
préüa e ampla defesa, ficará impedida de Iicitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bernardo soticitará 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 será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo, serJhe-á concedido o prazo de 05 (cincoJ
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo
efetuâdo o pagamento, seus dâdos serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscritâ na
díüda aüva do MunicÍpio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas preústas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou preiuízos que seu ato punÍvel venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a ConEatada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Adminiskação, o respectivo valor será descontado dos
créditos quê esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Díüda Aüva e execução pela Procuradoria Geral do
Município;

12,8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 [cinco) dias úteis, a contar da ciência
da inümação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
deúdamente informada parâ a apreciaçâo e decisào superior, dentro do mesmo prazo.

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

14,1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam ür a aderir a presente Ata, às

quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçôes:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias sel'ão registradas por intermédio de lawatura de termo
adiuvo a presente Atâ de Registro de Preços.

ll - Vinculam-se a estâ Ata para fins ic análise técnica, lurídica e decisão superior o Edital de Pregão
Eletrônico ISRP ne.016/2022 e seus anexL's e ,s piopostas das licitantes classificadas,

tII - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e erpl.essa autorizaçâo Ca Prefeitura.

PC. BerÀsrdo Coeli, dr,\lreid:r. r" Sai, CrrÍri,Sto Bernaido - MA, CEP:65.550-000
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16.1 - Ás partes contratânres elegem o Foro da Comarca de São B3rnardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não pudeiem ser resolüdos pêla üa administrativa, renuncialdo a qualquer outro, por mais priülegiado
que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes fir'mam a presenteAta, em 03 (uês) vias de igualteor e forma para
um só efeito legal, ficando uma úa arquivada dâ séde da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei
8.666/93.

Pref-.itura Mulricipal São Bernardo
Francisco das'ihagas Carvalho

ürr,A )at-^'. 5 <> a,z'tsã
VI R A.FONSO SOIÍSÁ SOARES

CNP|: 25.132.057/0001-75
Victor Àiànso §o:rsa Soares

úPF ne 058.134.013-26

PC. Bêrrrrdo Co€lho dê ÂlDetd., n'863, Certro,Sto Bernardo - MÀ, CEP: 65.550-000

São Bernardo - MÀ 2 4 março de 2022.
FRANCIsCO DAi asiiraro de ro,mà dls,tal por
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