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Nomê do Preíêito
JoÃo tGoR vlEtRA )ARVALH)
Nome do Vice-prêfeito
Adiana da Silva Patlela

Responsávêl Técnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Emeil: dom@sêobernardo.mâ.gov br

AÍA DE REGrsrRo DE pREÇos No.009/2022 - pREGÃo ELETRôNlco sRp N" 0i6/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. n" 2022018 - CPL-SB/MA
VALIDADE: 12 (doze) meses conlados a partir da data de sua publicâÉo no Diário OÍicial da União ou do Estado do lvaranhão ou do
município de São BernardolMA

\,, Pelo presente instrumento, o irunicípio de São Bemardo, Estado do lllaranhão, com sede administrativa. na Prefeiiura l!,lunicipal, localizada na
Praça Bemardo Coelho de Almeida. inscíita no CNPJ sob o no.06.125.3891000'1-88. rep.esentado neste ato pelo gestor rêsponsável
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade n" 572348 e do CPF n' '182.609.183-15. RESOLVE, regiskar os
preços da empresa: VICTOR AFONSO SOUSA SOARES , CNPJ: 25.132.057/0001-75, sediada na Rua 1 de Maio no 550 cep: 65550-000
Centro São Bernardo - I\,'lA, por intermêdio de seu representante legal Sf(a).Victor Afonso Sousa Soares, portado da carleira de identidade no
039.695.1720104 SSP/MA e do CPF: 058.134.013-26 nas quantidades estimadas na seçáo quatro desta Ata de Registro de PÍeços, de acordo
com a classiicaÉo por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços. sujeítando"se as partes às noÍmas @nstanles da Lei n". 8.666/93, Lei no. 10.520/2002, Dec.eto no 10.024119, Lei
Complementar no. 123/2006 e suas alterações, e em coíformidade com as disposiçôes â seguir:
í. DO OBJETO
'1.1 Registro de Preço para Contratação de empresa para execução dos serviços de qontagem de estrutura ÍísÍcâ ê animaçâo da fesla do
aniversário da cidade de Sâo Bernardo/MA.

'1.1.1 - Este instrumento não ob.iga aos ÓRCÃOS E ENTIDADES a Íirmarem contÍatações nas quantidades estimadas, podendo ocorreÍ
lic,taçÕes especiíicas para aquisiçáo do(s), obedecjdas a legislaÉo pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fomecimênto, em igualdade de condiçôes-
2, ADESÃO DE oRGÃoS NÃo PARTIcIPANTES
2.1 - A Ata de Registío de Preços, durante sua vigência. poderá ser utilizada por qualqueí órgão ou entidade da Administraçáo inclusive
autarquias federais, êstâduais ou municipais de órgáos públicos, estatais ou âinda de regime próprio que não lenha participado do certame
lic,tatório mediante previa consu,ta ao órgão gerenciador.
2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de píeços, quando desejarem lazer uso da Ata de Registro de Preços, deverâo
manifestar seu inleresse junto ao órgão gerenciadoí da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classiÍlc?ção.

\-. 2.3 - Caberá ao Íornecedor beneÍiciário da Atê de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas. optar pela aceitaÉo ou

não do íomecimento, independentemente dos quântitativos registrados em Ata, desde que o fomecimento não prêjudique âs obrigâçóes
anteriormente assumidâs.
2.4 - As aquísÍçóes ou contratações adicionais, náo poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitaívos
registrados na Ata de Registro de Preços durante sua úgência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de regist.o de preços não
poderá exceder. na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na âtâ de registro de preçls pa.a o órgão gerenciador e para

os órgãos pârticipantes, independentemente do número de órgãos não participantes que. desde que devidamente compíovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente
3, DA GERÊNCIA DA PRESENIE ATA DE REGISTRo DE PREÇOS
3.1 - O gerenciamento deste instrumento cabe.á a PreÍeitura l,4unicipal de São Bema.do - [.'lA-

3-2 - A Presente Ala teíá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua pub,icaçáo no Jomal Oficial do Estado/IrA.
3.3 - A Secretâria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de AdministraÉo:
4- DO CONTRATO
4.1 - O preço a quantidade e a especiricaÇão dos seNiços ou produtos regrstrados nêsta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

LOTE I" ESTRUTURA

DEscRrÇÃo DoS sERV|Ços

sERVrÇo DE LocAÇÀo oE PALco
PROFISS ONAL - Lo.ação, com montâgêm e
desmonlagen' de PALCO MODULAR,
obede(endo ãs segu'ntes êspecrficáçôes'
Dlmensões l7 (dezessele) metaos dê frenle x
14 (quatorze) melros de pÍoÍundidade, com

ITE 4 UNIDADE

Dátia

MARCA

PRÓPRIA

QUANT PREço UNITÀRIo

24.930,00

PREÇO TOTÂL

24 930.00
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orellia e plataforma paía baleria - Coberlura
em Box Ííuss de alumÍnio Íormato de duas
águas: Piso em êslÍuiura com compeasado de
20 mm; House mrx para Mesa de PA e Altura,
mínima dê 2.00 meÍos.

2 sERVrÇo DE LocAÇÂo DE soNoRrzAÇÂo
PROFISSIÔNAL GRANDE PORTÉ, SistênTa

de sono_izaçáo con' as sêg,rinles
caracterislicas mínimas: Mesa PA: 01 mesâ
drg'tà com 48 canars dê enlradâ (pM5D-RH).
Mêsa IVonJo_: 0' mêsê dgrlal com ó8 canais
de estrada, 12 auxiliares (PMsD'RH); Sislêma
oe PA 24 caixas llne aÍay-02 lrhas o€ 06
erême^tos por lilha lAdamso.r Y '0. JBL
verleL 4889. v oosc. EAW KF 760 or, similaÍ).
20 caixas dê subgíave com 2 allo falanl€s de
18' cãoà (EAW SB 1000 Adamsor T 21 JBL
Vertec, Vdosc ou srmila4, amplilicáÉo
compatível com o sistênlâ de P.A (Lab
GÍupper. CÍown. OSC CÍeslÂudro o, s.'nila4,
04 lâlhâs manuârs de 1 lonêlada câda com 08
metíos de êlevação, cintas e acesúdosi Drivê
Rack' 0l P.ocessador drgiralco,n 04 entradas
e 12 sáidas (dolby lake coniolr XTA 226 ou
similar), 01 software de gerenciamenlo dos
sislemâs. 01 equâlizador gráfico estéÍeo 31

bândas por cánal( Klârk Teknic, XTA, BSS ou

similar), 01 anahsador RTA (Klark Têknrc ou
sim'la.) 0l mrc-oíone cãlrD,ado, 0' cd prayeÍ.

01 mdi lnsert Rack PA: 08 cânais de
(rmpíêsso'es mila.es (dbx. Ktark Teklrc.
BSS. Drâwmer ou sim;lao 08 cânals dê noise
gate (Klârk Teknic, Drawner, BSS ou similao,
02 processadores de efeilos digitais fYâmaha
SPx 990, Yamahâ Pro R3. Lêxicon PCM 80,
TC ElectÍonrc M 2000 ou siínilar); lnseÍt Rack
Àro.itor: 08 canais dê mmpressores limitares
(dbx, KlâÍk Têknic, BSS, Drawmeí ou similêr)
0B canars de no'se qate (Kaík Tekn,c.

Orawner. BSS ou slmilar). 02 processâdoíes
dê efeilos digilals (Yâmaha SPX 990, Yamaha
Pro R3. Lexicon PCM 80, ÍC Elêclronic M

2000 ou simiiar)i Moniloí: 12 Ífionitores lipo
spol com aito íalantes dô 12" ou 15" e drivê
(EAW S[.í 222, SL4 400, Cláir. EV, Adamson ou

similâr), âmpl lcaçâo cornpâ1ivel com o
sislemà de monrlor lLáb GÍupoên. OSC.
Crcwn, Crest Audio, CaNer ou Similêoi Side
Fill: Side Fill Stéreo com 02 cáixas ar.ay e 02
por iado (EAW KF 850. SB 850 ou similar).
amplificaÉo conrpativel com o sislema d€ side
Ílll (Lab Gruppen, QSC, C.own. Cresl áudio ou
Similar): Í\ricrofones: 24 microfonesShure, SM
57, Srú s8. SM 57 betâ. SÀ,í 58, SM 81, Si?í 91,
SIr 98. Akg, C 451 EB. C 3000. C 414 Ê8, C

518, C519, C 211, C 480 ou similar,
Electrovoice. RE 209. RE 27. ND 408 ou

similar. Seníheiser MD 421. MD 441. l\rD 409,
609 ou similar, Newman KM 185. KM 185 KM
105 ou similâr. Audio Techinica AT 335. AÍ
{050 ou similar: Direct Box: 08 direcl Boi (lMP
3, Klark Teknic, BBS, Countryman ou srrnila0,
Equipamentos: Equipamenlos Wirêlêss: 02
mcÍoíones sem Ío Shure UHF ou simJar,
drstírb- clos oe artenas Shure ou siTilâr
batêriâs pâra alrmentação dos êquipamentosi
Pedestars/ Gârrasr 24 pêdestals Boom ou
sihmaí. 06 gâíâs LP ou samileít Multicabo: 01

lüullicabo analógico de 64 canais com 80
metros de comprimenlo. 02 sub snâkeís d6 12

canais câdâ com multipinos. Back Line:01
baieriá complela (Tâma, Yâmâha, pearl,

Premier ou srmilar) 01 ampliíicador GK 800 RB
ou similar com caixa com 01 falante de 15 e 01

cajxa com 04 falantes de 10,01 ampliÍicâdor

Diáriâ PRÔPR]A 1 19 950.00 19.950,00
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Fender Twin Reverb ou Jazz Chorus 120 ou
similari Sislema: Sislêma de AC Elétrica- 0'1

main Power kiíásiao de 100 êmÉ.es mm
chavô sêlêtora de voltagem, 02 distribuidoÍes
de energia kifásicos; PA e monttor,
cabeamento dimensionado pare atender âs
necessidades de energlâ dos sistemas de PA
monitor, aleÍÍamenlo gerâl dos sistemas.

SERVIÇO DE LOcAçÂo DE ILUMINAÇÂo
PROF]SSIONAL GRANDE PORTE, os
equipamenlos deverão possuir no minimo as
seguinles caraclerísticasr 30- lámpadas par ô,4;

10 - êlipsoidâl; 10 - Íiballast 80 , par lêd de
3,,v: 16 lámpaoas ACt ou locorignt, 20 -

refletores mrni brutest 01 - máquina de
íumaça; 40 - moving heêd 7R spoti 06 , slmb
âtomic 3000; 1- mesa dê luz dagilêl de 2048
canais DMX; 1- sisteÍna de drmer digilal DI\,4X

com 60 cênais de 4kwa e ÍlâÉo necessárias
para as ligaÇóes dos equipamenbs.

SERVICO DE LOCAÇÁO DE CERADoR 180
KVA SILENCIADO: Locâç5o de 03{rrês) grupo
de gerador móvê|. com câpêcidâde minlma de
180 KVA, kiíásico. tênsão 440/380/2201110
VAC. 60 Hz. disjuntoí de proleÉo, silenciâdo
em nivel de 1ído sonoro de 32 de a 1 5

mêlros êcoplado a um c€minhão poa meio de
grampos fixados no chessi pâía transporte
rápido. com 02 jogos de cabos de 95 mrn/4
lânces /25 rnelros flêxivêis (95 mm x 4 x 25m)
Quadro de barramenlo de cobre pâaa conexào
de internlediáriâ cofi isoladores e chave
reversora para duas íonles de energia eléaica
dimensionâdâ de êcordo com a potência de
grupo gerador, incluindo custo de monliàgeú
com ponto de aterramento parâ protoÉo
composto de 01 (umâ) hasle dê cob.e de 3
úêlros de comprimento, com cordoálha de

cobre nu 16 mml, no mínimo. co.n 5 metros
com conêctoÍes. devendo estâÍ incluso no

vâlor dos servrÇos as despesas coÍn
combusliveis

SÊRVIÇO DE LOCAÇÂO DE 02(DOJS

CAMARIM 5X5M, DescriÉo: Locêção com
monlagem e desmonlagem de camarim
.l,mat zàdo, .Íedrnoo 5 merros de fierle por 5
melros dê plofundrdade. bânheiro, porta e
iluminâçao. equipado coín mesa. cádeira e ar
condicionado, anexado ao palco.

PRôPR|A 1 19.960,00 19.960,00

D áiâ PRÔPRIA 1 7.S80.00 7.980,00

Drária PRÓPRIA 7.980,00 7 980,00

Diá.!á PRÔPR1A 1 4.990.00 4.990.00

2 990,00 2.990.00

2 S90.00 2.990,003

Estrut!Íá metàlicá de Gíid P-50 medindo 100

melros.

Disciplinadores: Eslrulura melálicá medindo D,ária PRÓPRIA I
100 mGtros de comDrimenlo, sendo cada peÇê

de no mínimo 2 x 1.

Pratacavêl: Locâção de 2o(vinte) pÍaticavei§ dê Oiáriâ

âluminio medindo 2x1.

PRôPR|A 1

VALOR TOTAL DO LOTE I - 9,'.770.00

LOTE 2. BANHEIRO QUIMICO

TE NI DEScRTçÀo Dos sERVrços

4110
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I sERVlÇo DE LocAçÁo DE 42 BANHETRoS
ouiMlcos - LocaÉo de cabine sanitáriâ
quÍmica (bânheríoquimico) indvidual. para uso
do púbiico em geral, portátil. ent.egue no local
do evento e removrda após o término do
mêsmo, aom dlmênsõês minimês 1.10m de
largura por 1,10m1de pÍofundidade com 2,10m
de allura, poía com Íechamento e indicaÉo
de ocupêdo cê.ra de 'elenÉo de dêietos.
porta papel higiônico, teto em matenal
translucido, pontos de ventilaÉo. com êquipe
de mênutonção durantê o êvenlo, e íetirada
dos dejelos por êquipe especializadâ e
equipada após lérmino do mesmo MARCA
DMP PLASTICOS.

Diár a PRóPRrA I

UN DADE

12.980.00

PREÇo UNITÀRIo

299.900,00

4 980.00

12.980 00

4 980.00

PRÉçO ÍOTAL

299 900,00

VALOR ÍOTAL DO LOTE II , 12,980,00

LOTE 3 . BANDAS

DEScRTÇÁo Dos sERVrÇos

ConrataÉo de araçáo mus,cal ibanda show)
de renome a nível Naoonal. gíande porte,

estilo íorró, com excelente regeíório. equiDe
de palco, müsicos de gabarito com
inslr.rírenlo.. son, rum,naçáo e eíe.tos á

êltura doespê1áculo. pârã 01 show de duÉçéo
mi.rma de 03h00min.

ConkataÇão de at.aÇâo musicâl (banda show)
médio pode sêrtânejo, êstilo vaíiado, com
excelente rêpertôno, equipê de palco, músicos
de gabarilo com instrumêntos, som, iluminâção
e efeilos à allurâ do eapeláculo, paía 01 show
de duíação mínima de 03h00min.

Cachê
Artíslico

I!{ARCA

PRÓPRIA

Cachê
Artístico

PRÓPRIA 1

OTJANT

5.1 - Os rtens registrados deverão ser executados conÍoÍme termo de referência do Editâl de Íorma Íacionada (se necessário) e conÍorme
forem solicitados pelo setor competente.

Valor total do lote lll - 304.880,00

VALOR TOTAL DO ORçAMENTO: R$: 409-ô30,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL SEISCENÍOS É TRINTA REAIS)

5. DA ENTREGA

5.2 - O pra2o máximo pâra entrega sêrá diário conforme solicítaÉo e pêdido efetuado pelo d€partamento de compras da Prefeitura túunicipal
de Sáo Berna.do - MA.

ô. DAS OBR|6AçOÉS DA CONTRATAOA

6.1 - Executar o íornecimento denlro dos padrôes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acoroo com as especific.açóes do edital,
responsabilizando-se por êvêntuais prejuizos decoírêôtes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclaíecimentos que forem solicitados pe,a Prêfêitura lúunicipal, cujas reclamaÇôes se obrigam a atender p.ontamenle, bem
como dar ciência mediatamente e poí êscrito. de qualquer anormalidade que verificaí quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

5 / 10
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6.3 - Píomoveí todos os meios necessárigs à garantia da plena ope.aÇionalidade do lomecimento, inclusive considerados os casos de greve
ou paÍalis€çáo de qualquer naturezar

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado. não poderá sêr alegada como motivo de força
maior para o akaso, má execuÇão ou inexecução dos seNiços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumpÍimento dos píazos e denrais condições êqui estabelecídas;

6.5 - Comunicar imedaatamente a Prefeilura Municipal qualquer alteração oconida no endereço, conta bancária e oukas julgadas necessárias
para o recebimento de coÍrespondência:

6.6 - Rêspeitar e iazer cumprir a legislação de segurança e Administraçáo no trabalho, previstas nas noímas .egulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o períe,to cumprimenlo dotornec'mento a que se obrigou, cabendo-lhe, integíalmente, os ônus decorrentes- Talllscalizaçâo dar-
se-á independentemente da que será exercida por esta Preíeitura,

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeiturâ em caso de ausência ou omissão de llscalização de sua parle, pelos danos ou prejuizos
causados por sua culpa ou dolo. devendo a cont atada adotar todas as medidas píeventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposiçóes legais ügentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta aprêsentada;

ô.10 - O atraso na execuÇào caberá penalidadê e sanções previstas no item 12 da presente Ata

7. DAs oBRrGÁÇóEs DA ?cNTRATANTE

7.1 - ConvocaÍ a licitânte vencêdora para a retirada oa Ordem de Fornecimenlo dos itens regisl.ados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as inÍormações e esclarecimentos que venhlam a ser solicitâdos relativamênte ao obieto deste
Editali

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Editali

7.4 - Notificar por escrito, à empresa conkatada, toda e qualquer inegularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detenlora do.egistro. enquanto pendente de Iiquidação e qualquer obrigaÉo. Esse fato
náo será gerador de diieito a reajustamento de preÇos ou a atualizaçáo monetária;

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

7.7 - FiscalizaÍ a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratâdo.

A. DO PAGAMENÍO

8.1 - O pagamenlo será eÍetlado até 30 dias após a emissão da nota íiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável:

8.2 - O Contratadofornêcedor deve.á indicar no corpo da Nota Fiscal/Íatura. descrição do item iornecido, de acordo com o êspeciÍicado no

Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constalado alguma irregulâ.idâde nas notas fiscais em íaturas. estas serão devolvidas ao fornecedor. para as necessárias

correçôes, com as informaçóes que moiivaram sua rejeição, sendo o pagameôto realizado após a reapresentaÉo das notas fiscais em faturas

8.4 - Nênhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRAÍADO das suas responsabilidades e obrígâçóes, nem implicará acêitação
definitiva do fornecimento.

8.5 * O Contratante não eíetuará paga.nento dê título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados
com terceiros por intermédio da operaçáo de "Íaclo.ing':

8.6 - As despesas bancáaias decoíentes de trãnsferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado

9, OO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inallerados pelo periodo de vigência da presente Ata, âdmitidâ a revisão no caso de desequilibrio da
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equação êconômico financeira inicial deste inskumento a partir de dete.minaÇão munacapal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual
determinado-

9.2 - Os preços registÍados que sofrerem revisão náo poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a dilerenÇa
percentua, apuradê entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do Íegistro;

9-3 - Caso o pÍeço registrado seja superior à média dos preÇos de mercado. a Prefeitura solicilará ao fornecedor, mediante conespondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - FÍacâssada a negociaÉo com o primeiro colocado a Preíeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da lêgislâção vigente, e
pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisáo desta ata de registro de preços e nova licitação em
caso de ííacasso na negociaÉo.

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

10. DO CANCELAMENTA DA ATA DE REGISIRO OE PREÇOS

v 10.1 -A presente Ata de Reg;stro de Preços poderá ser cancelada de pleno di.eito, nas seguintes situações;

1. a) Quando o Íomecedor náo cumprir com as obígaçÕes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de PÍeços:

2. b) Quando o Íornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorÍente deste Registro de Pre@s, nas hipóteses
previstas nos incisos I a Xll, Ml e Xvlll do aÍt. 78 da Lei 8.666/93:

3. c) em quaisquer hipóteses de execuÉo total ou parcial da requisição/pedido dos produtos deconente deste .egistro;

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

5. ê) por .azóes de interesse público devidamente demonstradas e justificádasi

6,0 descumprir qualquer dos itens da cláusula seía ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o íornecedor será informado por coÍrespondência, a qual será juntada ao proce§so

administ.ativo da p.esente Ata.

10.3 - No caso de ser ignoÍado. inceíto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunicaÉo será Íeita por publicação no Jomal OÍcialdo
Esiado/MA. considerando-se cancelado o pÍeço registrado a partir da última publicaçáo.

\-, 10.4 - A solicitaçáo do fornecedor para câncelamênto dos preços registrados poderá nâo ser aceita pela P.eÍeitura, facultando-se a esta neste

caso, a aplicaÉo das penalidades pÍevistas no Édital.

10.5 - Havendo o cancelaoento do preço registrado. cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao íornecimento do atem.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prenogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspendeí a sua execuÇáo e/ou

susta. o pagamento das faturas. até que o Forne.edor cumpra integ.almente a condiÇão contratual infringida.

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

,. a) Por decurso de prazo de validade:

2. DOS PRÊÇOS

'1'1.1 - Os preços apresentados na p.opostâ devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiíetos, tributos incidentes,

taxa de âdministração, sêrviços, encargos sociais, trabalhrslâs, seguros, Íretes, lucro e outros necessários ao cumpíimento inlegral do objeto
desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injusliÍicado das obrigaçoes assumidas nos termos deste edilô1, sujeita à contratada a multas, consoante o câput e
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§§ do aít. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o yalor da Nota de Empenho, na Íorma seguintel

1. a) atraso até 05 (cinco) dias, mullê de 02olô (dois por cento);

2. b)a partir do 6" (seío)atê o limite do í0'(décimo) dia, multa de 04olo (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução totalda
obrigaçâo a partir do 11o (decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93. pela inexecuÉo total ou paícial do objeto adjudicado, o
Municipio de São Bernaído, através da Secretaria Municipal de Administraçáo poderá. garantida a prévia e ampla defesa. aplicar à Conkatada
multa de ãté 10% (dez poí cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injusliÍlcadamente ou se náo apresentar situação íegular no ato da teitura da
mesma, garantida próvia e ampla deiesa, sujeitaÍ-se-á as seguintes penalidades:

12.3.'1. Multa de até '10% (dez por cenlo) sobre o valor âdjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de pa.ticipar de licitações e impedimento de contratar com o Municipio de São Bemardo, por prazo de até 02
(dois) anos, e,

'12.3.3. Declaraçâo de rnidoneidade para licitâr ou contrataí com a Administração Pública lúunicipal

12.4 - A licitante, adjudicataria ou contratadâ que deixar de entregar ou apresêntar documeotaÉo ,alsâ exigida pâra o cêrtame, ensejâr o
retardamenlo da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, íalhâr ou íÍaudar na êxecução do contrato, comportar se de modo inidôneo
ou comeler fraude Íisc€|, garantida prévia e ampla defesa, Íicará impedida de licitaí e contratar com o lúunicípio pelo prazo de alé cinco anos e,
se for o c€so, o Municipio de São BeÍnardo solicitará o seir descredenciamento do Cadastro de FornecedoÍes do Estado por igual periodo, sem
prejulzo da açáo penâl correspondente na forma da lei:

12.5 - A multa evenlualmente imposta à contratada seíá automaticamente descontada da Íatura a que fizer jus, acrêscida de jurcs moratórios
de 1yo (um por cento) ao mês. Caso a conkatada não tenha nenhum va,or a receber deste ôrgão da P.efeitura l\runicipal de Sâo BeÍnaÍdo, ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para eÍeluar o pagamento da multa, após essê prazo, ôão sendo
efetuado o pagamento. seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que sejâ inscnta nâ divida aliva do Município, podendo,
âinda a Preíeitura procêder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seçáo náo êximem a adjudicatária da reparação dos evenluais danos, perdas ou prejuizos quê sêu ato punivel
venha causãr ao Municipio de São Be.nârdo.

12.7 - Se a Contratada não procÉder ao recolhimento da multa no prazo de 05 {cinco)dias úteis, contados da intimaçâo por parte da Seffelaria
Municipal de AdministraÉo, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuií com a Secreta.ia Municipal de AdministÍação, e.

se estes não forem suÍicientes, o valor que sobejar seé encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
túunicÍpio;

1-, 12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a

Administração rêconsidera. sua decisão ou nesse prazo encaminhá]a devidâmente intormada paía a apreciaçãg e decisão superior. dentro do
mesmo prazo.

'roccro;[t rl St+X.olra: I z tL)-

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infraçóes pe.ais tipilicadas na Lei 8.666/93 sê.ão objeto de processo judicial da Íorma legal.nente prevista, sem preluÍzo das demai§

cominações aplicáveis.

í4. oos REcuRsos oRçaMENÍÁR,os

14.1 - As despesas decorÍentes das contrataçôes oriundas da píesente Ata de Registto de P.eços, conerâo à conla de dotaÉo orçamentá.ia
do ano em curso, ou das demais que possam vir a adeair a presente Ata. às quais serão elencadâs em momento opoÉuno:

15. D/qs DrsPosrçÓEs FírvArs

'15.1 - As partes ícam, ainda. adstritas às segui.tes disposições:

l- Todas as alte.açóes que se fzerem necessá.ias serão registradas por intermedio dê lâvratura de termo aditivo a presente Aia de RegislÍo
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ll - Vlnculam-se a esta Ata para Ílns de análise técnica. jurídica e decisão superior o Edital de Pregáo Eletrônico ISRP no.0í6/2022 e seus
anexos e as propostas dâs licitantes classiíicâdas.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato deco.rente do pÍêsente registro para qualquer opeaação Íinanceira, sem prevra e expressa
autorizaÇáo da Preleitura.

rgeecso..)5rÀÉ-(:o[r: I -- 'í

16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Coma.ca de São Bemardo, Estado do l\,4aranhão, como competente para dirimir quaisquer
questóes oriundas do presente contrato, inclusivê os casos omissos, que náo puderem se. resolvidos pela via administrativa, renunciando a
qualquer ouko. por rrais privi egiado que sejê.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes Ílrmam a presenle Ata, em 03 {três) vias de igual teor e forma para um só efejto legal, Ícândo uma
via arquivada da sede da CONTRATANTE. na íorma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo " MA, 24 ma"Ço de 2022

Prefeiturâ Municipal São Bernardo

Franclsco das Chagas Cawalho

VICTOR AFONSO SOUSA SOARES

CNPJ: 25.1 32.057/0001 -75

Victo. AÍoflso Sousa Soares

CPF no 0s8.134.013-26

Ádor Yaldeare Pe§soá dos Sántos
Cónigo de identifrcaçêo: Bb8984e95b9,g1 í 79c068c1 ô1 7adlabg74cAbc
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Govêíno Mu nicipa,

JoÃo rcoR vrÉrRA cARvALHo

pÉÍeitô

Adriaôâ da Silva Porlêle

Vice-Prefêito

VÂLOEANE PESSOA DOS SANÍOS

Responsaveltécnico

dom@sâob€mardo.me.gov.br

E-mail para coalaio

https:/lsaobema.do.ma gov brl

Prefeitute Municipal de São Bernardo

PÉcâ [Iunicipal 863. São Bemâído - MA, CEP: 65550-000 - São Bernardo " lllA

conraro: (98) 3477-1892

lnstituÍdo pela Lêi Municipal n'72312O17 de23de Janeúo de 2017
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