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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CONTRATO NA 20220325001 CPL- PM.SB.MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO

0UTR0 LADO A EMPRESA: VICT0R AFONSO SOUSA

SOARES

A PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa lurÍdica de Direito Público
Interno, inscrita no CNP| ne 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 -

Centro, SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representâdâ pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHo, portador da Cédula de Identidâde ff 572348 e do CPF ne
182.609.783-75, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: VICTOR AFONSO SOUSA SOARES,

inscrita no CNPI no. 25.1.32.057 /0001-75, sediada na Rua L de Maio na 550 cep: 65550-000
Centro São Bernardo - MA, neste ato representada pelo Senhor: Victor Afonso Sousa Soares,
portador da Carteira de Identidade Ns 039.695.1720104 SSP/MA e do CPF nq. 058.134.013-26,
residente e domiciliado na cidade de São Bernardo - MA, doravante denominada C0NTRATADA, têm
entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PE nq 0L6/2022, e PROCESSO

ADMINISTRATIV0 Ne. 2022018. que se regerá pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes
seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 0 presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSo

ADMINISTRATIVO Ne 2022018- CPL-PMSB, tendo por objeto Registro de Preço para Contratação de
empresa para execução dos serviços de montagem de estrutura física e animação da festa do aniversário
da cidade de São Bernardo/MA; Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital
seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital
de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, âo convite e a proposta do licitãnte vencedor.

CLAUSULA SEGTINDA - DO VAI,OR
0 Valor total dos serviços do objeto contratual é de RS:409.630.00 (ouatrocentos e nove mil e
seiscentos e trintâ reaisl. que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que
incidam sobre o objeto do contrato.
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ITEM DESCRTÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE MARCA QUANT.
PREçO

UNITÁRIO
(R§)

PREÇO
TOTAL

(R$)
LOTE I- ESTRUTURA

I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO
PROFISSIONAL - Locação, com
montagem e desmontagem de PALCO
MODULAR, obedecendo às seguintes
especificações: - Dimensões 17
(dezessete) metros de frente x 14
(quatorze) metros de profirndidade, com
orelha e plataforma para bateria; -
Cobertura em Box Truss de aluminio
formato de duas águas; Piso em
estrutura com compensado de 20 mm;

Diária PROPRIA 0l 24.930.00 24.930.00

CONTRATO DE SERVICOS

ATA DE REGTSTRO DE PREÇoS Nr. 009/2022.
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9 01.6/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. ne 2022018- CPL-PM-SB-MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

House mix para Mesa de PA e Altur4
minima de 2.00 metros.

2 SERVIÇO DE LOCAÇÁO DE
soNoRrzAÇÃo PROFISSTONAL
GRANDE PORTE, Sistema de
sonorizaçâo com as seguinles
características minimas: Mesa PA: 0l
mesa digital com 48 canais de entrada
(PMsD-RH); Mesa Monitor: 0l mesa
digital com 48 canais de estrada. 12

auxiliares (PM5D-RH); Sistema de PA:
24 caixas iine anay-02 linhas de 06
elementos por linha (Adamson Y 10,
JBL VeÍec 4889, V dosc, EAW KF
760 ou similar),20 caixas de subgrave
com 2 alto falantes de l8" cada (EAW
SB 1000, Adamson T 21, JBL VeÍec,
Vdosc ou similar), amplificação
compatível com o sistema de P.A (Lab
Gruppen, Crown, QSC, CrestÁudio ou
similar), 04 talhas manuais de I
tonelada cada com 08 metros de
elevação, cintas e acessórios; Drive
Rack: 0l Processador digital com 04
entradas e l2 saídas (dolby lake
contour, XTA 226 ou similar), 0l
software de gerenciamento dos
sistemas. 0l equalizador gráfico estereo
ll bandas por canal ( Klark Teknic.
XTA, BSS ou similar), 0l analisador
RTA (Klark Teknic ou similar), 0l
microfone calibrado. 0l cd player, 0l
md: Insen Rack PA: 08 canais de
compressores limitares (dbx, Klark
Teknic, BSS. Drawmer ou similar) 08
canais de noise gale (Klark Teknic.
Drawner, BSS ou similar), 02
processadores de efeitos digitais
(Yamaha SPX 990, Yamúa Pro R3,
Lexicon PCM 80. TC Electronic M
2000 ou similar); Insert Rack Monitor:
08 canais de compressores limitareS
(dbx, Klark Teknic, BSS, Drawmer ou
similar) 08 canais de noise gate (Klark
Teknic, Drawner, BSS ou similar),02
processadores de efeitos digirais
(Yamaha SPX 990, Yamaha Pro R3,
Lexicon PCM 80, TC Electronic M
2000 ou similar); Monitor: 12

monitores tipo spot com alto falantes de
12" ou 15" e drive (EAW SM 222, SM
400, Clair, EV, Adamson ou similaÍ),
amplificação compatível com o sistema
de monitor (Lab Gruppen, QSC,
Crown, Crest Audio, Carver ou
Similar); Side Fill: Síde Fill Stéreo com
02 caixas ana e02 r lado EAW KF

Diária PROPRIA 01 19.950.00 19.950.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

850. SB 850 ou similar), amplificação
compatível com o sistema de side fill
(Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest
áudio ou Similar); Microfones: 24
miffofones Shure, SM 57, SM 58, SM
57 bet4 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, Sennheiser 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; Direct Box: 08 direct Box (IMP
3, Klark Teknic, BBS, Countryman ou
similar); Equipamentos: Equipamentos
Wireless: 02 microfones sem fio Shure
UHF ou similar. distribuídos de antenas
Shure ou similar, baterias pam
alimentação dos equipamentos;
Pedestais/ 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:
01 bateria completa (Tama, Yamaha,
pearl, Premier ou similar), 0l
amplificador GK 800 RB ou similar
com caixa com 0l falante de 15 e 0l
caixa com 04 falantes de 10, 0l
amplificador Fender Twin Reverb ou
Jazz Chorus 120 ou similar: Sistema;
Sistema de AC Elétrica: 0l main Power
trilásico de 100 ampéres com chave
seletora de voltagem, 02 distribuidores
de energia trifásicos; PA e monitor,
cabeamento dimensionado para atender
as necessidades de energia dos sistemas
de PA monitor, atenamento geral dos

sistemas.

3 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
GRANDE PORTE, os €quipamentos
deverão possuir no mínimo as seguintes
características: 30- lâmpadas par 64; 10

- elipsoidal; 10 ribaltas; 80 - par led
de 3w; 16 - lâmpadas ACL ou
Iocolight; 20 - refletores mini brutes; 0l

máquina de fumaça; 40 - moving head
7R spot: 06 - strob atomic 3000: l-
mesa de lu/ digital de 2048 canais
DMX; l- sistema de dimer digital DMX
com 60 canais de 4kraa e fiaçào
necessárias para as ligações dos
equipamentos.

Diária PROPRIA 0l 19.960,00 19.960"00

4 SERVTÇO DE LOCAÇÃO DE Diária PROPRIA 01 7.980,00 7.980,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

GERADOR I80 KVA SILENCIADO:
Locação de 03(três) grupo de gerador

móvel, com capacidade minima de 180

KVA, trifiisico, ten são 440/380/2201t10
VAC. 60 Hz. disjunror de proreçào.

silenciado em nível de ruído sonoro de

32 de a 1,5 metos, acoplado a um
caminhão por meio de grampos fixados
no chassi pam transporte úpido, com
02 jogos de cabos de 95 mm/4 lances

/25 metros flexiveis (95 mm x 4 x
25m). Quadro de barramento de cobre
para conexão de intermediária com

isoladores e chave reversora para duas

fontes de energia elétrica dimensionada

de acordo com a potência de grupo
gerador, incluindo custo de montagem

com ponto de aterramento para proteção

composto de 0l (uma) haste de cobre de

3 metros de comprimento, com

cordoalha de cobre nu 16 mm,, no

mÍnimo, com 5 metros com conectores,

devendo estar incluso no valor dos

serviços as despesas com combustiveis.

l SERVIÇO DE LOCAÇÁO DE
o2(DOIS CAMARTM sXsM,
Descrição: Locação com montagem e

desmontagem de camarim climatizado,
medindo 5 metros de fiente por 5

metros de profundidade, banheiro, pona
e iluminação, equipado com mesa,
cadeira e ar condicionado, anexado ao
palco.

Diária PROPRIA 0l 7.980,00 7.980,00

6 Estrutura metálica de Grid P-50
medindo 100 metros.

Diária PROPRIA 0l 4.990.00 4.990,00

7 Disciplinâdores: Estrutura metálica
medindo 100 metros de comprimento,
sendo cada peça de no minimo 2 x l.

Diária PROPR]A 0l 2.990,00 2.990.00

8 Praticável: Locação de 2O(vinte)
praticáveis de alumÍnio medindo 2xl. Diária PROPRIA 0l 2.990,00 2.990,00

VALOR TOTAL DO LOTE I 9r .770,00
LOTE 2. BANHEIRO QUIMICO

9 SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE 42
BANHEIROS QUIMICOS - Locação
dc cabine sanitária quimica (banheiro
quimico) individual, para uso do
público em geral, portátil, entregue no
local do evento e removida após o
termino do mesmo. com dimensões
minimas l,lOm de largura por l,lOmt
de profundidade com 2,10m de altura,
porta com fechamento e indicação de
ocupado, caixa de retenQão de deietos,

Diária PROPRIA 0t 12.980.00 12.980,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

porta papel higiênico, teto em material 
translucido, pontos de ventilação, com 
equipe de manutenção durante o evento, 
e retirada dos dejetos por equipe 
especializada e equipada após término 
do mesmo MARCA DMP

PLASTICOS. 
VALOR TOTAL DO LOTE li 

LOTE 3- BANDAS 

Contratação de atração musical (banda 
show) de renome a nível Nacional, 
grande porte, estilo forró, com 
excelente repertório, equipe de palco, Cachê 

PRÓPRIA OI 
músicos de gabarito com instrumentos, Artístico 
som, iluminação e efeitos à altura do 
espetá cu lo, para OI show de duração 
minima de 03h00min. 
Contratação de atração musical (banda 
show) médio porte sertanejo, estilo 
variado, com excelente repertório, 

Cachê 
equipe de palco, músicos de gabarito 

Artístico 
PRÓPRIA OI 

com instrumentos, som, iluminação e 
efeitos à altura do espetáculo, para O 1 
show de duração mínima de 03h00min. 

Valor total do lote Ili 

12.980,00 

299.900,00 299.900,00 

4.980,00 4.980,00 

304.880,00 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$: 409.630,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E 

TRINTA REAIS) 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licítação correrão 

por conta de Recursos: 

13.392.0510.2030.0000 - Apoio a ativ. folclóricas culturais e artísticas - 33.90.39 outros serviços terceiros 
- pessoa jurídica

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários no fornecimento dos serviços do objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) 
por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1 º da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/12/2022, podendo 
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, 
inciso I, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. 
Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da 
falta do fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste 
instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos serviços adquiridos já a 
Nota Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da data do atesto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARÁGRAFO PRIMEIRo - Os pagamentos, serão creditados em nome da CoNTRATADA, mediante
trânsferência bancaria em conta corrente da coNTRATADA do BANCO BRADESCO AGENCIA: 6953
CONTA CORRENTE: 0005854-8 Gerenciada por VICTOR AFONSO DE SOUSA SOARES, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentâção fiscal será motivo de
correção por parte da C0NTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, â CONTRÁTADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contrâtada de manter, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e
qualifi cação exigidas na licitação.

PARÀGRAFO oUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CúUSULA oITAVA - Do REAIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver
aumento autorizado pelo governo Federal.

rt Áttqltt a NnNÂ - naq nRatcÀcôFq nÂ t.nNTRÂTÀNTF

A C0NTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente
contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, veriÍicar a qualidade,

inviolabilidade dos serviços prestados, estado de conservação dos serviços a ser
realizâdos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do
contrato determinando o que for necessário a regulârização das faltas ou defeitos
observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientala em
todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
eJ Receber o objeto do contrato na forma do ârL 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÂTADA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de

Administração, em estritâ observância a sua proposta e ao Anexo V[, observando a

qualidade.

cJ Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaçâo
do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
e a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
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d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as
12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de
segunda a sextâ-feira;
e) Cumprir fielmente o est2belecido nas clausulas e condições do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação
em vigor para perfeita execução do contrato;
fJ Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela
Secretaria Municipâl de Administrâção;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no totâl ou em parte, o obieto deste
contrato em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLASULA DECIMA PRIMEIRA. DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paúe da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estâbelecidas, suieitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos
artigos 81 a 88.

PAfu{GRAFO PRIMERo - O atraso injustificâdo no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitârá a

C0NTRATADA, à multa de mora correspondente â 0,30lo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do serviços, até o limite de 10% (dez por cento).

PAúGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá,
gârantida a prévia defesa, aplicar à C0NTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

aJ Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporáriâ de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "à", "c" e "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a preüsta na alÍnea "b".

PARÁGRAFo TERCEIRo - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitâ comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os
casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cLÁsULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REscIsÂo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
cJ - a lentidão do seu cumprimento, levando a C0NTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justá causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parciâ], bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como âs
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1s do
art.67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
k] - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
C0NTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo admÍnistrativo a que se
refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modiÍicação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 [cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerrâ, ou ainda por repetidas suspensôes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizaçóes e outras preüstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 [noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade públicâ, grâve perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a

CoNTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

PAfu{GRAFO PRIMEIRO - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrâto poderá ser:
a) determinadâ por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁsULA DÉcIMA TERcEIRA . Do RECEBIMENTo DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os
serviços que não satisfizerem as condições citadas nâ proposta e no edital serão recusados e colocados à

disposição dâ CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. 0correndo a rejeição pela 2? vez, o contrato poderá
ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias
corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei n" A.666/93:

cLÁsULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇoEs

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a 
publicação em resumo, do presente Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou 
pendências resultantes deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

1ª ______ _ 

2º _______ _ 

':_,--=r'. 

VICT R AFONSO SOUSA SOARES 
CNPJ nº. 25.132.057 /0001-75 
Victor Afonso Sousa Soares 

RG Nº 039.695.1720104 SSP /MA 
CPF nº. 058.134.013-26 

TESTEMUNHAS: 

, 25 DE MARÇO DE 2022 

CPF: ___________ _ 

CPF: ___________ _ 


