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PROCEIiSO Al)\llNlS'l'RÂ'l'lvO N'. $" 2022021 - CP L-SIl/NlA

V:\LIDADE: l2 (doze) nrescs corrtldos à pârtir dâ data de sua publicâção no Diário
()Ílcial tla [inião ou (lo Esta(lo tlo Maranháo ou do municipio de São Bernardo/]IA

Pelo presentc ii'rstrumenlo, o l\4unicípio de São Bernardo. Estado do lvtaranhão.

corn scdc acinrinisrrativl. ns l)rcíeitura Nlunicipal. iocalizade na Praça Bemardo Coelho de

i\hneitla. ir,sclira no C'\['.1 sob o n''. ()6. I ]5.3891{Xn I -88. representado neste atô pelo gestor

rcsponsár e l I t{À N( lS('O I)rrS ( } lÂ(-iAS ( A R VALIIO. portador da Cédula de ldentidade n"
57ll.t8 c do CPF n" l8l.609.lltl-15. RIr.SOl-Vl:. registrar os preços cla en.tpresa: VICTOR
AIONSO SOUSA SOARES , CNPJ: 25.132.057{00]-75. sediada na llua I de Maio n" 550

ccp:65550-000 Cenlro Sãr.r Bernartlo - iVlA, por intelrnédio de seu representante lega[ Sr"(a)
Victor Albnso Sousa Soares. portâdo da caneira de identidade n" 039.695.1720104 SSPÀ4A e

clo CPF: 0i8.1 l.l.0l i-16 nas quantidacles estinraclas na seção quatro desta Ata de Registro de

Preços- dc acordo ctrln a classilicaçÀo po! elas âlcançada pot item. atendendo as condições
previstas no .nstrumenl.o conlocatririo L'as cônslantes desta Ata de Regisno de Preços.

su.icitando-se as partes às normns corlstanles r.la Lei n". 8.66ó/93, t"ci n'. 10.52012002. Decreto

rÍ' l0.0l"l/19. Lei (ornplerncntar n". 123/200ó e suas alteraçôes, e em conlbtrlidade com as

rlisposiçircs a scguir:

l.l Í{egist|o de P|eço pu|a Conttatlção cle etrtpt'esa pata execução dos serviçtls de montagem

dc csirulLrra lisica c anitnação rio ,'\r'r'aial da cidarie de São Ucrnaldo/l\4A.

l.l.l - llsre inslruirlerio não obrigl a0: ORGÃOS E ENTIDADES a tlrmarem contratações

nas qriantrdades estilúa(Iis. podtn(l(, ocorrer licitações especificas para aquisiçào do(s),

obcrjccidas a legislaçâo pertincntq. scntlo assegurada ao detentor do registro a preferência de

lirnrecimento. em iguaidatlc dc cotttliçt)es.

l.l * ;\ Ata de Registri.r tle Pteços. durzrtrte sua vigência' poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou enridade da Adnrinistraçào inclusive autafquias federais, estaduais ou municipais de
(rrgãos públicos. estarais ou ainda cle legimc próprio que nào tetiha parlicipado do certame

licitatririo mediatitc prcvia cottsulta ao irrgào gcrenciador.

l.l - Os ilrgàrrs e enridacles quc n!r' piu'ticipurarn ticl regis'r"ro dc pt'eços. quando desejaretn Í'azer

uso da Ata iie Registro dc Plcços. dcver'ão maniÍ-estat' scu itlteresse junto ao órgão gerenciador

da lta. para que este indiqLtc os l)ossireis Íbrnecedores e respectivos preços a selem praticados,

ohcJecidl r or,lel:t cje r'lassiÍieaçà,r.

f(. l|.rÍrrír ( úr'llro ,lt \lm!;,1r. n" s5l. ( t,,1ro,sÀo lltíftàrdr) - U:\. ( 1-l'r 65.5S0-000

A:rÀ tr)Ij: lr.ti(; ls'l'Ro,nr lia",02212022,
P RII{; Â{) iiI,},'I'RÔNTCÔ li" 023/2022

.,Ío

õá4*



PRI]ITIITt]RA NITINICIPAT, D[ SAO I}[RNÁRDO
ls I ADo Do Il \R r\ ll Ão

PRA(-A I]ERNARÍ)o (]oT]I,íIO DTi ,{L}IEIDÂ :,i' 8ó2 _ CENTRO _ SÃO BE RNARDO/MÀ
C\P.l: 06. 125.18910001-88

L3 - Caberá ao ltrlnecedor bencficiário da Ata de Rcgistro de Preços. obsen'adas as condições
ncla estabelecidas. optar pela aceitação ou nào do tbrnecimento. independentemente dos
quantitativos registrâdos cm r\ta. desde que o Í'ornecimento não prejudique as obligações
ânteriorrncnre asstrm itlas.

2.'tr - As acluisições ou conlrarações adicirrnais. nào poderào exceder. por órgào tlu por entidade,
a 509ô (cintlucnta por celllo) dos quantitltivos rcgistrados na Ata de Registro de Preços durante
srra r'igência. e ainda o .luantitativo decot'r'ente tlas adesões à ata de legistlo de prcços não

poderá exceder. na totalitlirde. atr dolrro do cluantitativrr de cada item registrado na ata de registro

de preços para o rirgào gcrenciador e para os cirgãos panicipar,tes, independentemente do
n[rnrero de órgàos não panicipantes c1ue. Jesde que dev idamente comprovada a vantagem e o

cunrprimerrto das erigôncias da legislaçào vigerrte

3.I - 0 gelenciarnent() desLc instrunrento caberii a l)r'el'citura l\lunicipal de São Bernardo - lvlA.

J.2 - A Pr"esente Ata terá validade de l2 (tloze) meses. contados a partir de sua publicação no
.lornal Oficial do Estâdo/N{4.

-l.l - A Secretaria participante desta Ata de Rcgistlo de Preços e a Secretaria Municipal de

Administraçâo:

,1.1 - 0 preço â quantidadc e a especiflcação tlos scrviços ou produtos registrados nesta Ata
cnconlranr-se indicados na talrela abaixo:

DESCRIÇ o D()s SERVIÇOS .{NI1\.IAÇ
AITRAIAI,

o t)o

t.oTu, I- EsTl{LlTUlLA FlslcÀ

8.448.00 33.792.00

r,( $crntrrrto I o.tjro (tr um.idr. n" 86J. ( . tÍn.Sno nernardo - \lr, ( Ul,: 65.:5(l-000

4

QT
l)

VLR
I.INITÁR

IO

5.25,',).C)0 2 I .0 12.00

T]NI)

l)t^
RIA

II'I.-
\J

DI;\
RIA

,+

O t)1, 0l(trN,1) CAMAR0'fI'.
C'OM PROTEÇÀo I-A-IÊRAL. COBI]ITTO Ei\4 LONA
l\{EDIND0 l l N'ÍEl'l{OS Dt'. l-'l{t,\.1 E. POR 06 ME IROS
Dti Ft INDO. PISO 1.80 j\1LTROS Drr AL]'IJRA.

PROFISSIONAL GRAND| PORfE C0l\4 24(VINTE E

QLTATRO) l-tNE DE l:ÂURICA t: I6(DEZESSEIS) S[iB-
(iR.\VF. SiSll:\1,\ l)1. S()\(,Rl/.4(ÀO (:ONl .\S
st.Gr..lN ll.s (:AR^( ll,ltis I l( \s \liNIl\4AS: MI SA

l']A: 0l(Ll!íA1 MtiS^ t)l(ill'^l- COj\I 48 CANATS DE
Plvl5l)-ltl l): i\.1lrSA MONITC)R: 0l

SI,ttvlÇO DI; l.(XlÂÇ

StlRVlÇO Dtr LO(l^Ç t)AO DL, SON ()RlzAÇ

l:N'l'RADA I]MA)

llrt 4-

fi.4 ?nÍ-s§§r§ Á7Á DE n§61§m0:â§

VLR
TOTAL
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PRLI;hllt R.\ \Itr\l(lP,\1, Dl'l SÀO BtiRI\-{RDO
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^Do 
Do l{,\RÀNtlÃO

PRÂC.A ItER\ \RDO COli:l,1lO Dl- ,\1.]!lilD,.\ \" 862 - CINT RO - SiO l]LR\ARDO/-VI-{
( \PJ: 06.I25.1Í19/000t-88

I 6.9 t 6.00

SERVIÇO DE I,,OCAÇ O DE BAN}IEIROS QI,]IMICOS ttND
MODhli.O SI'AND^RT r:. 0l(DOIS) BANHEIROS

et ívll(os Nt()Dt:l.o PNI I(x A(.\o I)li (.^RINF
SANtTARIA QUilvltcA (BAN.HEIRO QLIIMICO)
INI)IVIDL;AL. PARA I.JSO DO PLIBLICO E,i\4 GERAL.
PORTATII-. ENI-RE,GUE NO I-oCAL DO EVTINTO E

II.IINIOVIDA AP(iS O Ii.RMINO IX) MESMO. C]OM

DI\4I]NSÔIS MiNIN,IAS 1.IOI\,1 T)[ I,ARC(.IRA POR

l.l0M1'DÉ PROI-UNDIDADI, CO\{ 2.10N4 DE

Âl- fllRA. PORTÂ COivl FI-CH^l\'lENTO Ir INDIC.^ÇÃO
DF ()( r PADO. ( ,\l\A Dt RI.TLNÇÀO DE DE.IETOS.

POR[,,{ PÁPFt- tllClí]NlCO. ItrlO ÊM M^l"tiRtAl.
IR\NSl ICIDO. l'()l\'l oS Dl vl ).Tll.^q',Ào. (olvl
LQr..itPL. DE ivlANt.iI-ENÇÃO pt.rll,,tN't'Ê. o EVEN'rO. E

ti IPI: I

LSI't'.Cl;\t-IZADA tr EQLTIPAD^ APOS TEI{l\'ílNO DO
lvll:SMO. P.,\RA Â'l liNDÍlli OS 04 I)l;\S DII AItR,\lAt..
VÂI,OR TOTAL D() LOTE II

RI--'IIRADA DOS DLJL, I.oS POR EQ

l'(. llcrnnrdo ( úellro rlt \lmcidâ. n" 8(,3. ( Ln!!í,,Sno Bcrí!Ído - \tA. Cf,P: 65.550-0110

\,1E,SA DIGITAL CO\,í 48 CANAIS DE ESTRADA, t]
ATJXILIARES IP\45D.RII); CABEAN,IENTO
DI\'í[,NSIONAI)0 PÂRA Al'l',]NDliR AS

NECESSIDADES DE ENERGIA DOS SISTEIVIAS DE PA
N'íONII OR. A'l trRI{^N4ENl-O GEIIAL DOS SIS'lElt{AS.
IL t r N{ INAç.A0 CO:\l I 6(DIIZITSSF.IS) IlUVING BEEN4

7R, 40(QLjAREN'ÍA) PARLED lSWX-12. 08(OITO)
RI[]Al. rA. 04(QUA IRO) Mlrr-lURLll E l 02(Dols)
PAINET- DE LED Pír N4E,DINDO 0l N4ETROS X 02
N'lt:'I ROS rl 0l(UM) PAI)\Et. DL LtTD l\'íEDIt.,-DO 04 X
02 irM P6.02{DLJAS) l\{AQt,rlN,AS Dt'- FUI\44ÇA 1.500W
E I IA(.\0 \L( t:\S.\RL\S P\l{ \ ,\S I lLiA(ÕES DOS

EQI ]IPA]\4ENTOS

sERVrÇ',o DE LOC',A(rÂO DE 0l(DOIS)CERADOR 180

KVA SIL.ENCIADO. Cr\BlNÂDO. SIt.[']NCIADO
22Or'i80V 60l"tz.:

DIA
RIA

4 DIA
RIA

1 -1.871.00 r5.484.00

) l.(XlAÇAO DE GI{lD IlP0 P-5() I: l'- .]O \{EDINDO I6OM

LINITAR
t) lA
RIA

1 1 551 11 6.7t2.40

VÂLOIT TOTAI, IX) LOTE I 93.416,00

l.o'r'[ il - IIA\lrraillo Qt l]Ílco
l5 2(;6.00 -.i.987,75

3.9{17,75

l C0N'TRATA (Àc» rlr Àrn.A( À() Nlt-stcAL DE

RF-NOIVE A NíVEL REGIONAL. ESTILO I.ORRO,
coM LXCELF.Nl.lr RÍ,:PERT(iRlO, llQt jlPIl DE PAl,CO,
]\4I,]SICOS DE GAt]ARIl'O (]()N4 INSTRL]N4EN'I'OS E

I.JND l 5;1.s99.5
0

2 r9.998.00

/í,á 
-/-:

lt -l-"'*i
!

I

I

LOTE III . I}ANDAS

I

I

I

I
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I

I
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PRllli'El'l t R.{ ut'\l( tPAt, DE s.Ào BER\ARDO
T-SI \DO I)O MÂRA\IIAO

PR.\(-À IIER\ÀRD0 ('(]Lt,lrO Dl; ÀL!,rtalDÀ \" 8ó2 - CENI RO - S.(O BtR\ARDOi U-.\
('\P.l: 06. 125.389/0001-88

,l 59.997.00t4.999.2
5

I]ND

[FI:ITOS PIROTI]C'NI(0S
rrsPl;l'Á('t.il-o. PAITA 0r(tlN.I) sllo\À,' DLI DLiltAÇ'Ào

REGIONAT-. ITORRO E PISI]IRO E F,S]'ILO VARIADO.
CON4 EXCIII"I:NTL RF.PF.RTORIO. EQl.rlPE DE PALCIO.

N,ÍLISICOS DE GABARII'O COI\T INSIRL]II{EN1'OS. E

LFI.IIOS PIRO IÍ,CNI('U ,\ ,\I,, II.JRA DO

LSpl,TÁCt'L(). p,\RA 0l(trN4) SH()\\ DE DURAÇÀO
lV4iNIMÀ I)I] O2HOOMIN.

A ALTURA DO

CONTRA'TAÇÃO DE A]'RAÇÀO MI]SICAL

25.:i:i2.004 6.i I i.00i]ND
MIDIO PORTE. [S'I'II-O VARIADO. COM

EX(]ELENTE REPERTORIO. EQL]IPE DE ,PALCO.
]\,Í[ISIC]OS DE GABAÍ{I]I) (]()i\,{ INSTRIJMENI'OS.
PARA 0l(l.jM) sHOw DE DL;RAÇÀO i\{íNtN'{A Dtl
02ll00MIN

CONTRATA(]AO Dtr ATRAçAO N4LrsltlA L LocAt-.

305.327,00VALOI{ TOTAL IX) LoTE III
.A.( )I,,oTE IV - AI-IMIi,NTÂ

23"80 47.ó00.00IIND 2.00
0

ALIMEN-TAÇÀO PARA INTEGRAN ItlS DAS
AS 1.()(IAIS tr RIi(;IONAlSt)^N

47.600.00\,ÀLoR ToTAL DO LOTE
LOTE \', - OltNÁl\'lEN'l'Â o

91.666.3091.666.3
0

r.tNt)SERVICOS DE ORN^N'íf:NTAÇ Ãcl n cntnçÃo »e
CF-NÁRIO COM O'I'I-,]\,1,\ DO I]VI]N I'O

91.666 0VAL0R TO"TAL DO LOTE,
tIIB,,\N(]ÀDASLOTE VI - ÀIt

I I .371,804 5 --1r11.20trNI)

,1 l?) 80

N,I LD lN DO I0(VIN'lLl) N'4 I:TROS [" I N IIAR C ADA
t,\4A.. C0\.1 l2 DL.(;RÂLlS FrL{ t-'sl RLlTl.rRA

IVI[: I'ÁI,I('A RI|VI.R IIDA [iIV C]ARPL,I'F] NA COR

L0(]AÇ,\O DE, 02t DU.,\S t,,\RQ(IIBANCADA

T]INZA
VALOR T(rrAt, Do l.o'rE

t.o'IE VtI - HOTITL
2l .5ll,l

0

2l .533,10ll()'Í trl.^t{IA. ÂLlNIE\1 ÂÇÀo l, c,qH.t,,rnlH.'t P,ln.l trNl)
AS APRI,SE.NTA Ões r.tuislc,A,ts

21.533 10vÂLoR. TOTAI, lx) l,oT[,
I-OT[. \'ll I- l)lVt l.(;.\ ()

4.973.00I 4.973.33[INI)N'llDL{ lX} EVEI'iTo
1.973 00VAI-OR TOTAL DO LO'I'E

Valor tot*l tlos krtcs RS 589.Ít75.95 (quinhentos e oitenta c noYc tttilo oitocentos e setenta e

cinco reais e noventâ e cinco centâr'os)

P(.ll.:ínrÍ(lú ( orilro rt( \lmti(li. r" u(,3. (lcnl'ú,5:io llerínrdo - U\' (}]l':65-550'000

//,Á -k

\1t\ t\t.\ I)l:. 0lt I00\il\.II
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I

I
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5.1 * Os itens registrados deveriio ser executados confbnne tenno de referência do Edital de

lbrrla Íiacionada (se rrecessár'io) e conlbrme iorenr solicitados pelo selor competellte.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicilação e pedido eferuado pelo

deçrartanrento de compras da PleÍ'eitura N4unicipal de São Bemardo - MA.

6.1 - Erecutar o fornecimenao tlentro clos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de

acordo corr as especilicações do edital. r'esporrsabilizando-se por eventuais prejuízos

decôrrentes do descumprirlento das c<lndiçties estabelecidas.

6.2 - Pr.estar os esclarecirnentos que fbretn solicitados pela Preleitura Municipal, cujas

reclamações se obrigam a atender pfontamente. bem como dar ciência mediatamente e por

escrito. de qualquer. anormalitlade que veriÍicar quando da execução dos atos de sua

rcsponsabilidade:

6.-J - Promover todos os meios necessários à garantia da pler,a operacionalidade do

fornecimenlo. inciusive ctrrrsideratlos os casos de greve ou paralisação de qualquer tratureza:

6.-l, A {alta clc quirisquer itens cLrjo Íôrnecimento incurnbe ao detentor do preço registrado. não

poderír ser alegada como InoÍiyo de força maiot para o atraso, má execução ou inexecução dos

seLuiços objeó desre edital e |1ão a eximirá das penalidades a que está suieita pelo nào

curnprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas:

6.5 - Comunicar inredialamente a PreÍ'eitura Municipal qualquer alteração ocorrida no

entlereço, conta bancária e outras iulgaiJas necessárias para o rccebimento de correspondência;

ó.6 - Respeitar e fazer cumpril a iegislação tle segurança e Administração no trabalho, previstas

nas nolntas regulatnentadoras pertincntesi

6.7 - Fiscalizar o per.leito curnprinrento do Í'ofltecinlento a que se obrigou, cabendo-lhe-

integrahnente, os ônus decorrerrtis. Ial llscalização dar-se-á independentemente da que será

exercitla por esta Prefeitura:

ó.8 - lndenizar terceiros elou à própria Prefcitura eÍn caso de ausêircia ou omissão de

tiscalização tlc sua patte, 1,elos danàs ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a

contratàáa adotar todâs as rneditlas prevelltivas, cÔm fiel observância às exigências das

autoridar.les compctcntes e às disposiçôes legais vigentes;

6.9 - Fontecer os prodtttos. conlbrure estipulado neste edital e de acordo com a propostâ

apresentadat

6. I 0 - 0 alraso na execuçiio caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da presente Ata.

í'(. t|êrínrdô ( ôtlho dt ,\lmci(ln. n" {tÚJ, (ltnlro'5âo Bcrí!Ído - \tA' ( ÍlP: 6§-'50-000

1/'.â 4-^" -/
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7.1 - Convocar a licitante vencedorâ pâra a retirada da Ordem de Fornecimenlo dos itens

regislrados:

7.2 - Fornecer à empresa â ser contratada todas as informaçôes e esclarecimentos que vgnham

a ser solicitâdos relativameltte ao objeto deste Edital;

7.1 - E{'etuar o pagamento à etnpresa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

7,4 - Notitlcar por. escrito, à empresa contratada. toda e qualquer irregularidade constatada

durante o recebimento do ob.ietol

7.5 - Nenhum pagamento scrá eÍ'etuado à empresa detentora do registro. enquanlo pendente de

Iiquidação e qualquer ohr.igação. Esse fàto não será gerador de direito a reaiustamento de preços

ou a atualização monctária:

7.6 - Nâo lraverá. sob hipótese alguma" pagamenlo antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumitlas pelo contratado.

8.1 - O pagarnento será eíltuado até 30 dias após a entissão da nota t'iscal devidamente atestada

pela Secretaria responsável:

8.2 - O Contratadolfornecedor deverít indicar no corpo da Nota l'iscal/fatura, descrição do itern

lirnrecitlo. de acortlo com o cspecificado no Anexo Ie sua proposta de preço'

8.3 - Caso constatado alguma irregularidaile nas notas Íiscais em faturas. estas serão devolvidas

ao lornecedor. para as nicessárias cln'eções. com as inÍbrrnações que motivararn sua rejeição,

sendo o paganrento rcalizatlo aptls a reapresetttação das notas Ílscais em faturas'

g.4 _ Nenhurn paganrenlo iscnrârá o t'oRNECEDOR/CONTRATADO das suas

responsabili,Jades e obrigaçôcs. ncm implicará aceitaçào definitiva do ftimecimento.

8.5 * 0 Contratante não eÍêtuará pagamento de título descontado. ou por meio de cobrança em

banco. [.nm colno, os que iorem negociados com terceiros por inlemrédio da operação de

"tactoring";

8.6 * As despesas bancárias decorrct'ttcs de transfercncia de valores para outras praças serão de

lesponsabilidades do Contratado.

P('. llcrn:tr{lo ( ôtlho tlt Âlmtidx. n' 861. Ctnlrí,,Sâo Bernârdo - \14' ( EP: 6§-550-00U

tl,.A 4z^:

í,A
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9.1 - Os prcços registrados nranter-se-àô inalterados pclo período de vigência da presente Ata.
admitida a revisàt'r no caso de descquilibrio tla etlLraçào econômico Ílnanceira inicial deste

instrumerlto a partir de deterurinaçilo municipal. cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

9.1 - Os preços registrados que sr)li'erdm revisão não poderão uln'apassar os preços praticâdos

no mercado. mantendo-sc- a tlil'erença percenlual apurada entre o valor originalmente conslante

da proposta e aquele vigente no nrercatlo à época do registro:

9.3 - Caso o preço registrado sejfl superior à média dos preços de mercado' a Pret-eitura

solicitará ao tbmecedor. mediante correspondôncia, redtrção do preço registrado, de Í'orma a

adequá-la.

9.4 - Fracassada a ncgociação conr o primeiro colocaclo a Prefeitura poderá rescindir esta Ata

e eonvocâI.. nos termos da legislação vigcnte" e pelo preço da prilneira. as demais empresas com

prcços regisrrados. cat.rendo rcscisão desta ata dc registro de preços e nova licitação em caso de

Í'r'acasso na negociação.

9.5 - Ser.á considerado compatíveis coul os de mercado ôs preços legistrados que torern iguais

ou inÍtriores à média daqueles apurados pela Pretàitura.

I 0. I * A prcsentc Ara de Rcgisrrc de P|cços podeú ser cancelada de plerro direito, nas seguintes

situações:

:r) Quando o Í'ornececior não cumpr.ir com as olrrigaçôes constanles no l]dital e nessa Ata de

Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor rier causa a lescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente

dcste Registro de Preços. nas hipólcses previstas nos incisos I a XIl. XVll e XVIII do art.78
da Lei 8.666/93:

c) ern quaisquer hipóteses rle cxecuçào total ou parcial da requisição/pedido dos produtos

dL-corrente deste registro:

d) os preços registrados se apresel'tt:trcllt superiores aos praticados no mercado;

e) por razõcs de inlctcsse púhlico dcvi,'larnentc clemt',ltsttadas e justificadas;

fl descunrprir qualquer dos itens da cláusula serta ou sétima.

10.2 * Ocorrencl0 c'ancelàmenlo d() preço registraclo, o tbrnecedor será intbrmado por

correspondência. a qual serájuntada ito processo admittistrativo da presente Ata.

1/,-á' Z'

t. D{.,"{.4NC§L.1|(E§7{ D;t -47"1 fr§ R§6I§1RO

l'( . Ecrnrrrlri ( íielIo rle rlmiridx. n" 361. ( trlrú.Sào Bcrnsrdo - UA' ( Í:Pr 65'550-000



LI

PREIJEI tt R,{ I\It]\ICIPAL DE S-ÀO BERNARDO
I,S1 ADO DO \,IARA\IIAO

PR:\C]Á BUR\^Rl)o COIt, () D[ ÀL]rElD,\ N" 862 - (:EN'I RO - s.io IJER\ÀRDO/]IÂ
('\PJ: 06.125.389/ll00l-88

l0.l - ),Jo caso de ser i-Írnorado. ine çrto trrr inacessívcl o cndcreço do lbmecedor. a comunicação
scrá l'eita por publicaçlio no.lornal Oticial do Es1âdo/NlA. corlsiderando-se cancelado o preço

r€gislrâdo a partir da últinra publicaçào.

lO.Ll - A solicitação do fornecedor para cancelamcnto dos preçt.rs registrados poderá não ser

nceita pela Prefeitura. Íacultando-se a cstâ neste caso. a aplicação das penalidades previstas no

[dital.

l().5 - tlavendo o cancelantento do preço registrado. cessarão todas as atividades do

[:ornecedor, relativas ao lornecimetrto do item.

10.6 - Caso a Prcfeitura nào se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério. poderá suspender a sua execuçiio e/ou sustar o pagamento das faturas. âtó que o
Forneccdor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 --A Aia de Regist|o de Pteços será canoelada automaticamellte nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

I I .l - Os preços aprescntados na proposta devern incluir todos os custos e despesas. tais como:

custos {iretos e ildiretos. tributos incidentes. taxa dc adrninistraçào. serviços. encargos sociais.

trabalhistas. seguros. ti'etes, lucro e outros necessários ao cumpritnento integral «icl objeto desta

Ata de Registros de Prcços.

l2.l - 0 4escumprinrento iniLrstifica<Io tlas obrigações assumidas nos termos deste edital. sujeita

à contratada a ntultas. c6t')so.1lte o caput e §§ do arr.86 da Lei 8.666/93. incidentes sobre o

valol da Nota de Ernpenho. nll lbrtra seguinle:

a) atraso até 05 (cinco) dias. tnulta dc 02o,'o (dois por cento):

b) a panil do 6" (sexto) até o lirnitc do 10" (décirno) dia. multa de 04% (quatro por cento).

car.acrerizando-se a inexecuçào total da obrigaçào a paÍtir do 11" (décirno primeiro) dia de

atraso.

12.2 - Ser:r prejuízo das stlnções cominadas no ar1. 87, l. lll e IV. da l"ei 8.666/93, pela

inexecução total ou parcial elo obieto adjuciicado. o Município de São Bernardo. através da

Secretar.ia Níunicipal tle Adnrinisrfaçiio poderá. gârantida a pr'évia e ampla defesa. aplicar à

Contratada rlulta de até 109á (clez por cento) sobrc o valor adjudicado;

12.3 * Se a adiutiicittária recusar-sc a retirar a nota de empenho in!ustificadanrente ou se não

apresentàr situaçÍjo regular no ato da llitura da mesnra, gatantida prévia e ampla def'esa.

sujeitar-se-á as seguintes pcnalidades:

P(. llcrtrBr.lí ( o.,lro d.l {lmridx, n'8(,1. ( tntro,Sâo l}.rnàrdo - ll:\' ( til': 65.550-000
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I 2.3.1 . Multa de até I 09ó (dez por cento) sobre o valor adudicadol

l2-3.2. Suspensão temporária dc panicipar tie licitações e impedimento de contratar côm o

N4unicípio de São Bernardo. por plazo de até 02 (dois) anos. e.

12.-3.3. De claração de irridoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
l\'Íunicipal.

ll.4 * A licitante. ad.judicatária ou conlratada que deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame. ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não nrantiver a proposla, fàlhar ou fi'audar na execuçào do contrato. comportar se de modo
inidôneo or.l cr')rlletsr fraude l'iscal. garantida próvia e aurpla defesa, ficará impedida de licitar e

conlratal com o lVlunicipio pelo prazo cle ate cinco anos e. se for o caso, o Município de São

Bemardo solicitará o seu descrcdencianrenlo r,lo Cadaslro de Fornecedores do Estado por igual
pcríodo. senr plejuízo da ação penal correspondente na tbrma da lei;

12.-{ -,,\ rnulta eventuàlnrcnte inrposta à contratada será autonralicanrente desconiada da fatura

a que tizer.jus. acrescida de .iLrlos nrorattirios de I 9á {um por cento) ao mês. Caso a çontratada
nào tenha nenhum valol a recebel deste ótgão da Prelêitura Municipal de São Bernardo, ser-

llre-á corrcedido o prnzo de 05 (cinco) tlias uleis. contados de sua intimação, para efetilar o
paganrento da rnulta. após essc prazo. trão sendo eÍêtuado o pagamento, seus dados serão

cncanrinhados ao órgào conlpctcnte para qttc seja inscrita na dívida ativa do Murricípio,
podendo. ainda a Prefeitura procedcr à cobrança j udic ial da multa:

ll.6 - As rnullas previstas rlcsla seção nào exinrem a ad.iudicatária da reparação dos eventuais

tlirnos. pcrclas ou prejuízos que selr âto punível venha causar ao Município de São Bernardo

12.7 - Sc a Contratada nào proceder ao recolhirnento da muita no prazo de 05 (oillco) dias úteis,

crrntados tla intimação por parte da Secretaria lVlunicipal de Administração. o respectivo valor

serir descontaclo tlos créditos quc. esta possuir com a Sect'etaria lvíunicipal de Administração. e.

sc estes rrão l'orem suÍlcientes. o valot'cpte sobejar set'á encaminhado para inscrição em DÍvida
Àtiva e execuçào pela Procuradoria Gcral do lt4Lrtticipiol

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso. no prazo de 05 (cinco) dias úteis" a contar

da ciôncia da intimaçào. podenelo a Administração leconsiderar sua decisào ou nesse prazo

crrcaminlrá-la devidân'rsnte inlbrtnatla pala a apreciaçâo e tiecisão superior, dentro do mesmo

prazo.

13.I * As infrações penais tipificadas na t-ei 8.í166/9-3 seÉo obieto de processo j udic ial da forma
lcgalmente prevista" scm pre.iuízo das demais cominaçties aplicár,'-is.

I'(. Bcrnsrtlo ( í,rllro d( {l!ítid,r. n" 86J. (lêttlto,Sio Bcrnrrdo - 1lÀ. CEP: 65.550-0011
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14.1 - /\s despesas dccorrc11tcs das co11tratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, 
correrão à conta de dotação orçamentária do ano cm curso, ou das demais que possam vir a 
aderir a presente Ata. às quais serão dencadas ern momento oportuno: 

15. DAS DISPOS/ OES FINAIS

15.1 - A:, partes ficam. ainda. ad�trita:- às seguintes disposições: 

I - Todas as alterações que se fiLercm necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

li - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica. jurídica e decisão superior o Edital de 
Pregão Eletrônico ISRP nº.0 16/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas. 

llI - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura. 

16.DOFORO 

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo. Estado do Maranhão. 
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os 
casos omissos. que não puderem ser resolvidos pela via administrativa. renunciando a qualquer 
outro. por mais privilegiado que seja. 

16.2 - e por estarem de acordo, as partes lirmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor 
� fom1a para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na 
fom1a do Art. 60 da Lei 8.666/93. 

São Bernardo -MA, 06 de junho de 2022. 
Assinado de forma digital por 

FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCISCO DAS CHAGAS

CARVALHO:18260918315 
CARVALHO:18260918315 Dados: 2022.06.02 13:47:42
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Prefeitura Municipal São Bernardo 

Francisco das Chagas Carvalho 

__ ,,__1}�_/:lf.,..,, ____ 5,.,_..,..,._ _____ �-------------------
VICTOR AFONSO SOUSA SOARES 

Cl\.JPJ: 25.132.057/0001-75 
Victor Afonso Sousa Soares 

CPF n" 058.134.013-26 
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º 
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