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VISTO

e Sáo Bernardo,.Estado do lvlaranháo, toma públjco,
Decreto n.o'10.024/19 e subsid ariamente as disposições da Lei n.o 666/93 e suas alteraçoesposleriores, Ircitação na modâlidade pregão Eletrônico parâ Regisko de pÍeço do tipo menor prêço por Ítem, quê tem por objeto Regisko dêpreços para futura contratação de emprêsa para exêcução dos servi@s de manutençáo de equipamentos de informática e de impressoras para

a Prêíeitura de São Bernardo/MA, o certa me se realizará no dia 31 de maio de 2022, ás 11,00 horas (horári o de Brasíliâ), alravés do uso derecuGos da tecnologia da iníormação, site hnpsJÂvww.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela p regoeira desta PreÍeitura Mun c pal,
na sala da Comissão permanente dê LicitaÉo, situada na Pça Bernardo Co€lho de Almeida, Centro, São Bemardo - MA. O edital e seus
anexos enconkam-se dasponíveis na pagina web do portalde C ompíasbr - endereço https://ww,,y. poÍtaldecomprasbr.com.br. Esclarecimenlos
adicionais no mesmo endereç! e/ou peio leleÍone (. 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs. São Bemardo-MA. ,17 de ínaio de 2022 Etiza
dos Santos Arau.io Lima. Progoêira Municipal

^ulo.r 
yaldeáne pessoa dos Santos
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDo AvISo DE UcITAçÂo PREGÁo ELETRoNIco - sRP 023/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

v Avrso DE LtctrAÇÂo

PREGÃo ELETRoI,Ilco - sRp 023/2022.

A Pregoêira OÍcial da Pr'êfêiiura llluorcipal de São Bernado, Estado do lvlaranhác, torna público, para conhocimento dos intêressados que fará
realizar, sob a egiCe da Lei n." 10.520/02, Decreto n.o 1O.O24l1g e subsidiaramêntê as disposiçles da Lei n..8.666/93 e suas alteraçôes
posteriores, licitação na modelidedê Pregão Eletrônico para Regisuo de Preço Co t po menor pÍeço por lote, que t€m por obieto Registro de
pr9ços para futura contratação de empresa para execução dos serviços de estrutura física e para animaç5o do anaial da cjdade de São
Bernardo/MA, o certame se realizaÍá no dia 31 de maio de 2022, às 08:00 horas (hoíário de Brasília), akavês do uso de recursos da tecnologia
da informaçâo, site https/www.portaldecomprasbr.com.bí, sendo presidida pela Pregoeira destâ Preleitura l\,lunicipal, na Éla da Comassão
Permanente de LicitaÉo. sÍtuada na Pça Bernardo Coelho de Al"neida, Cêntro, São Bemardo - MA O edital e seus anexos encontrarfts€
disponíveis nâ paginê web do Poíai de Comprâsbí - êndereço https://www.po/€ldecomprasbr.com.br. Esdâíecimentos adicionais no mesmo
endereço e/ou pelo telefone C 98) 3477- 1892, das08:00as 12:00hs. São Beríardo-itr4, 17 de maio do 2022 Eliza dos SantG Araujo
Lima. Pregoêira Municipal.

Atlot: Valdêanê Pes§oa d$ Sanlos
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ara DE REG|srRo DE FREÇos ti.. 0t9t2022. pREGÃo ELETRôNIco sRp N.021/2022 pRocESSo ÀDMtNtsrRATtvo No. Nô 2022024-
CPL

ATA DE REGrsrRo DE pREÇos N.. 019t2022. pREGÃo ÊLErRôr.ltco sRp tÍ 021/2022, pRocEsso aDMlNtsrRATtvo N..v n'2022024. cPL.

Pelo presente nslrumênlo, n l,lunicípio ie São Bêmêrdo, Estado do l!laí3:ii1éo. Fi11 s€de adm:nistÍativa, na PreÍeitura Municipal, localizada na

Praça Bernaído Ccelho de Àmê;da, ii'rsciita no Ci.]PJ sob o n'. 0ô.125.333/0001-88, representado nêstê ato pêlo geío. Íesponsávêl
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVAL HO, oortador da Cédula de ldêntidede x" 572343 e do CPF n" 182.609.183-15, RESOLVE, regislrar os
preços da empresa: Ol.iVElRA & SILVÀ LTDA, inscnta no CNPJ sob o No 02.494.549/0001-05, com sede na Rua São \4cente, s/n', Sala 02-
CEP: 65.550-00, São BernarCo - Àla, Rêpresertado pelo Sr. RobeÍto Viara Silva podedor oo CPF: 829.987.013-58 SSP/MA nas quantidades

estimadas na seção quatrJ Costa AtJ de REgistrc Ce Preços, oe ari:íC.r ccm a classificação por elas alcançada por item, atendendo as
condiçóes previstas no instruÍnent.J .Ánvocatorio ê as ccnslirntes cíjsia Ali Je R-.gistro d9 Preços, sujeitando-se as partes às normas

constantes da l-ei no. 8.666/33, rêi rro. .0.520120C2. Decreto no 1C.'J2.1113, L€.i Conrolêrnentar no. 123/2006 e suas alterações, e em
coníormdade com as drspls:çêss á "agLrÍ

1. DO OBJETO

1.1 - A presente licitaçáo t;m poi.bjei., ResistÍo oe l-'r.rço )crc futur3 -^.(ê.iiáo Cos scíviços de Roço nas estradas vicinais e nos pátios das
êscolês ê postos de saide do munn-ij:ú oe São Bernôrci - i!14, ccníurnr€ aciidiçôês e especifcaçóes constantes nesta Ata, no Edi!âl e no
seus anexos.

'1.1.'1 - Este instruÍriento rÍJo ci)ri.;.i i:.s Ó:CÃO9 E ENIISADES; i'Ítr,:a;i-r.r co.rlrêta?ões nas quantidâdes estimadas, podendo ocorer
licitaçies especiÍicas pâr3 Êqlrisiião dc(s), cbedêr;jss a iêgislâção p!y'iiert-:, s3i143 üssegurada ao detêntor do rêgisiro a prêÍeÍência dê
fornecimenlo, em igualdadi ce actiiçôes.

PREGÃo ELETRoNtco - sRp 024/2022.

A Pregoeira Oíicialda Preíêitura [,4unicipal d
realizar, sob a egide da Lei n.. 10.520102,
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l[..;r't,. itiiiriirÉ i!q, llii l;tieípi . FOLHA NO I

iii "'rc,iíi.; C ric "'r.r,. }CÍfiüÍ OCESSO u)1,, 0
MODATIDADE pIv
VISTO

2.1 - A Ata de Registio de Pieç.§, dijiante suô vigência, pocieré 9er utiizüCú por qualquer órgão ou entidade da Administração indusive
autarquias íederais, estaduais ou nunicipais dê órgêos pjb|cos, êsEtais orr Sindâ dê rêgime póprio quê não tênha paÍticipado do ceítame
licitatório mêdiante prevla consúltr âo Jrgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que náo'partlciparam do aegistro de píeços, quando desejarem Íazer uso da Ata de Registro de Preços. Ceveráo
manifgstar seu interêsse junlo ao órgâo gerenciador da Ala, pàrâ quê.àstb rndrqúe os possíveis Íornec€dores e respectivos prêços a sgrem
pralicados, obeoecida ô ordenide clas§ificáção.

2.3 - Caberá ao fornecedor beoeficiáiio da Ala de Registro de Preços, oli:.Jrvadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceilação ou
não do fornecimento, inCependêntenÊntê dos quantitativos Íegistrados em Ata, desde quê o fornêcimênto não prejudique as obrigaçôes
anteriormente assumides.

2.4- As aquisições oú coriiÍareçóes adicicnais. náo poieráo er.ceder, por órgão ou por entidade, a 5070 (cinquenta por cento)dos quantitaüvos

registrados na Ata de RegisÍo úe PreÉs Úu,iânte sra vl_cênJia,.e aini.: ú qJãntitadvo CecorÍentê das adesôes à ata de regislro de preços não
poderá exceder, na totálidaC?, ?o Cdtíró çio quàntilciivo de câdã ite,t rlgilta(io'ha ata d9 registÍo de preços para o órgão gerenciador e para

os órgãos participantes, i,lcrep<nd?'rteircflle do rrúrneÍo de órgãos não particrpântes que, dêsde que dêüdamente comprovada â vantagêm e o
cumprimento das exigências dú iegisla\-ão rigente

..,L.",1 ,1, ;-i-: ..':Í. .{1"" _ " ÊXlf'l't Í'" -'. ..§ .ll§ -,-!-i+Á;. ii r..- )i. :." ... :1,,. . ,t DÀ GERtNCla .1ú'. . -'::{ÊI{i!r..ltl'.i ià-.,i.i,Fô r;É lJ^ - . -' '

Lr:3I.? fr{ I r' J- t-t,..- ..q-, :' Ul,,
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3.1 - o cêrenciamento dÉstê i.1r:fl.I-íÉnlc cêi,Êrá É P.'cfeirría Municis:l de S3o d?maiüc - MÁl- ttrrr{rr,'.c | ( tr ' ,i F'"i+ í1, r. . ' '
3.2 - A Presente Aia :üÍá vaii,.i;,le de iz (1"í{ ."";"i 

"intados 
a fiarlir d, ' íia pl,6iicá;ão nc Jor;al OÍicial do Eslado/lúA.

3.3 - A Secretarie pariicipi:7:e-;icsE, PrA dt fe[:-!iic J".Preços á a S3crelaria l,íuniciÉl de Educação;

4. DO CONiRAIIO

4.1 - O preço a quêntidade c a êspecificação .jçs sê.viçús ou produtca rio,strêdos nesta Âta encontraÍn-se indicâdos na tabela abaixo:

|TEN DISCRIÇÀO OOS sERr.lÇr)-' VLR UNT CJ DBl 25% VLR ÍOTAL C/ OBI
25%

2

3

Execuçâo Cos se,riçj: dB roço páli3s; dá,
escolãs de sÃo BERNÀRDo- f.4A

Execução dos sé. jiç.s ü? L'í. nb., piiics dc.,
postos de 'saúík rc .Irrrai§:p'o .l{, S,ÀO

BERÂNRDC -fu.Á

UKD §TD ;I

v 24!.:ltc

:i..:r.i

:,t t'rlEccq

2,5498

2.5498

2,a4X8

625.555

75.425

1 .6,14.430,00

E),iecução dc5 ter:;:;s lr rca. :,r'-'l il:. ;

esÍadâS vron:ru af .;AU 5t ^NAhjU 
_ rvr\

, ' fri Étpfl;j :r!,'!..i?§ ':a a'- ir:' '.

Valor total Registrador Il3:,'1.§4{.430,0ü ( U;r ,niilláo ,3j:(cit05 ! o-i:a.§l.iâ J !:uâtro riril ? quat.ocentos e trinta rêais)

5. DÀ EAITREGÁ

5.1 - Os itens Íegistrüdos dc..,úrÉo ser s):rarL1gcs c9.í.rime terit:o u3 rúi-:i;ícia Co Edital Ce ÍoÍma fÍacionada (se necessáÍio) € conforme

íorem solicitados pelo retoí coinoeient3.

5.2 - O prazo máxiíno par. êntrega sêíá oiáriJ c.Jriiorme soliciãçã) e p:..ririo 6retui l! peit CepaÉamênto de compras da PreÍêitura Municipal

4112

I2. aDESÁo DE cR.jic,§ NÀo pÁRi,cipÀ:,, í -,

943.450

. 't l -,'. '.1
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MODALIDADE

VISTO

lz

io

de São Bernardo , N,,!A

6. DÁS OAR'GÁÇO5S D,\ CANTRAÍADA

6.1 - Executar o torneóiriréàtà leiià <ioi padró--s estabelecidcs pela PreÍeitura Municipal, de acordo com as especmcações do ediiat,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos deconêntes Co CescumpÍimenlo das condiçóes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esciarecimentos que forenr solicitaCos pela Preêitura lrunlcipal, cujas rêdamaÉes se obrigam a atender prontamênte, bem
como dar ciência mediatamente e por escíilo, de qualouer anormalidade que veÍiíicar quando da exêcuçáo dos atos de sua rgsponsabilidadE;

6.3 - Promover todos os mcios necessários à gaÍanti3 da plêna operacionâliCqcje do forneciÍrento, inclusive considerados os casos de gÍêve
ou paralisaÇâo de qualquer natureza;

l. )_i 
' 

(!,.:-.

6.4 - A íalta de quaisqúer ilgns cujo foínec mento incunrbe ào detenl"r do pÍeço registrado, náo poderá sêr alegada como motivo dê foíça
maior para o atraso, má ex6cugãc ou inexgcuÉo dos seiviços objÉlo dê§ie êdiial e não a eximirá das pênalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condiçôes aqui egtabelêcidas;

6.5 - Comunicar imediatamcntê ê PrêÍe t,.ria l\,4unlcipzl qualquei eitêi"açâ. ocorr;Ca nc endereço, conta bancária 6 outras julgadas necessárias
para o recebimento oe coÍcsF,)rdêr_!cie

6.6 - Respeitar e í.rzer cA,'.;,r'Í,igi"iá€i tle sJj;râiç;-' Adi,iinirtl"Éoln,r'i,"É"'io, crovisiaô nas normas regularnentadoras pertrnentes:

6.7 - Fiscâlizar o peíenc cu r:p,;r"cnto'.l}í;:,:'óiâ;liii,itue ie otr',gul.à.õ.-nkit,. Íntêúâlmêntê, os ónus decoÍêntês. TalfiscâlizâÉodat-
se-á independentenenle cj? qJe :-era e:ercrda pcr esta FreÍe;tura:

,.r-.,.1Fat'+. .a..t ,t:i .1. |11 l:1.r-rr-.^ ..

6.8 - lndenizar terceiros c/.ru á proprià P'eíeiturô ern .as) oe álsência oi ótmlisào oa llscalização de sua parte. pelos danos ou prejuizos
causados por sua culpa ou dglo. devendo a contrateda adotar tcdas as rns.lidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes ê às disposições legais vigenies;

6.9 - Fornecer os produtos, confoi,ne êstipulal3 nesle ediral e dê acordc com a pÍoposta apr€senlada;

6.10 - O atraso na execuçào cabeia penalidadê e sançôes prêvisias no item 12 da piGênte Atâ.

7.1 - Convocár a licitanle ve;'rcedora para a retirada oa Ordem de Forneci.ient, dos ilens registrados;

7.2- Fomêcêr à empresa aser contratada toCâs as informaçôes e esclarêainrên(os qu€ ve.ham a sêr solicitados relativament6 ao objeto dêste

Edital:

7.3 - EÍetuar o pagamento á.empresa nàs condiiões estabe:ecidas nelie Sdital; 
.

2.4- NotiÍicar por escri,o, à'emprcsa ccÀiataCá, t.da à q.rarqüer irirgur"riCooà ó"r,utuda cjuíante o Íecebimento do objetoi

7.5 - Nenhúm pagamento s6rá eÍetitâdc á cnrpÍete aerJniora d2 reg.s'úc, qnqi]anto perldenle de liquidação e qualquer obrigação. Esse iato

não sera gerador de oríeito a.rrqajuslêrr,,.nlo de 0reÇ'1s ou a atualzaçit rnôntl6íiâ:

7.ô- Não haverá, sob hipóJ*sc aig!ÍÊ, p:a!qlnctig altcopi,doi

7.7-Í-iscalizaíaexecuçàodasobrileÇies;ssi.linrdaspelocirnlral?Çq.-,-,

8.1 - O pagamênto será cietuado êté 3ô.iiàs â)os a er.lissão de ncta fiecãl JeYi:iam.3ite atêstads pela Sêcretiaria responsáv6l;

8.2 - o ContÍâtâdoÍorn--cedor cererá ,nà'car,ro 
"oçc 

Ja Notâ Fiscâi/Íâiur-r. descíÉo do t:em fomecido. de acordo com o especiíicádo no

Anexo I ê sua pÍoposta.de preço.

8.3 - Caso constatado algunia irÍegularidade nas notas ísca;s em luiuras, estas s€rão devolvidas ao fornêc€doÍ, para as necassárias

correçóes, com as informlções 'ruq rnolivaram sr.rr rejeiÉo, senCc o pagaÍento realizedc após a reapresentação das notas frscais em Íaluras.

8.4 - Nenhum pagamento isentaÍá o FORNECEDOFyCONTRATÀDO dâ. srias responsabilidados e obrigaÉês, nem implicará aceitação

PRoCESSo m)?o3q _

7. DAS OBR'GÂçOES DA COI,TTRATANTÉ 
.

A. DO PAGAMENTO .
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8.5 - O Contratan
com tercêrros poí

te.ná! efe:uaiá pagantento de tilulo descqnfado, ou poi n1éio de cobrança em banco, bem como, os q
Inle.medro da ooêraÉo de lactófln9";

definitiva do Íornecimenio

caso de fracasso na negociaçao.

Íorem negociados

8 6 - As despesás bâncáriai'ciecorreáttis pe riansieréhcia d: valbres'ibrá ourr"s pia$s seráo de responsêbilidades do conuetado.

s- Do REAJUITÀMENrô-oe lniços' -

9 '1 - Os preços registrado§ manter-se-ão iílôlterados peio perícdo de vigôncia da presente Ata, admitida a revisão no caso de d€sequilíbrio da
equação econÔmico financeira inicial dêsle instrumenlo â paítir de determinâçâo municipal, cabendqlhe no máximo o repasse do pêícentual
determinado.

9 2 - Os,preços regisÚadcs cue soke'ern revisao náo poderão ullrapassar os preços praücados no mercado, mantendo.se a diferençâ
percentual apuíada entre o valor o'qinalmenle bonsrânte da proposta e aquele vigenie no rle.cado à ópoc€ do registro:

9.3 - Caso o preço registrado seja sup3Íioí à médra dos preços de merceàol a FreÍeiturê soticitaÉ ao fornecedor, mediante conespondência,
redução do preço regisirado, de forma a ecequá-.15.

9.4 - FracassáCâ a nsg.cc1trC21^:-:, ..,. .vnn.;:ru 
ç:peto preço da pnmÉtra ds dêrÍàis eítpres.:s com

oc::i,a ercierf;ia sid:,i!i---:in.:rr esia Ata ê convocer, nos termos da legistaÉo ügente, ê
preços rêgrshadls, câ'lhàtu rêscisào desta ata do registro dê pieços e nova licitação em

: ,j \ ,.'i. ..
',-. jt.

9.5 - Será considerado compativeis eom os de"merüdo os preços regisfâdcs que Íorêm iguais ou inferiores à módia daqueles apurados pela
Prefeilura. : ' .' ,.:.:, {::.,.'.1 o.:. , ,

10. DO CANCELATdENÍO DA ATÀ DE REGIS,TRO OE PREÇCS

10.1 - A presente Ata de Reg:sko de Prgçcs f,oderá sêt cancalada de í,leno direito. nes seguintes situaÉes;

1. a) QuanCo o fornecêdor não clmpíir com as obrigaçàes con;taÁ:es no Eaital e nêssa Ata de Registro de Preços;

2. b) Quando o Íornecedor der causa a rescrsáo a.iministaativa da Nctia de Empenho decoÍÍente deste Registro de Prêços, nas hiÉteses
preüstas nos incisos I a Xll, )0r'1i e Xvlll d) art. /8 da Le 8.666/93i

3. c) em quaisquer hipóteses de execuÇêo total ou parcial Ja requisição/pedido dos prcdutos decorrente deste registro;

4. d) os preços registrâdos sê âprescntarem sup{,riores âos pratcârjos no mêícâdo;

5. e) por razôes de inte.esse pút lico devidâmente demcnstredas e ju3tilicadas:

6.0 descumprir qualquêr dos ilens da Cáusuiã se)a,a ou sÉliina.

10.2 - OcoÍrendo cancelamentc do pr3ÇJ Íegiltíado, o Íomecedor Jerá Inf.)nnaro por correspondência, a qúal será juntada ao processo

administrativo da presenteltq. , , . . .r r.y ..rÀ. ,, ..

10.3 - No caso de ser igtroradc, ltcertc ou ioaceisívol o end--Íêto dc f{ rrê.€dcr, a c)municâçâo será feita por publicaçáo no Jornal Oficial do
Estado/MA, considerando-se cancelâio o pÍêço r€gistradf, 3 partir da Í:lti,Ílc p,rDi;e;ão.

10.4 - A solicitaÇào do íonleóedoí parn cancela:mento dcs É\raços Íogisrrê(ios raÍlcÉ não ser aceita pela Preíeitura, Íacultando-se a esta neste

caso, a âplicáção das penalidades prcvistás no Édital.

10.5 - Havendo o cancelarí1ento do preio reEstfado, cessaráotodrl as aiiviJaCes do Fomecedor, relativas ao fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prêíeiturâ não sê utilize da prrrrooativa Ce ca celar esr6 Àtá, a sêu exclusivo critério, podêÉ susp€nder a sua exêcuçÉo e/ou

suslar o pagamento das faturas, até que o Foi,n"ç9qcr oumprê i|ltegÍ3lFenlc à c.|iCitão contratual iníringida.

10.7 - A Ata de Regisko de Preços será caircelada auto.nãúcamente nas seguillres hipóteses:

MODALJDADE

VISTO

L5

01q
de

. FOLHA NO I

oCESSo &Oil

1. a) Por decuÍso de praro de validade

I
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- FOLHA NO

PROCESSO .rrr

6

0 1q

2. DOS PREçOS
MODALIDADE P
VISTO

11.1 - Os preços apresentados na propcsta dcvêm rncluirtodos os custos e despesas, tãjs como: custos diretos e índiretos, tos incidentes,taxa de administrâção, serviços, encargos sociâis, trêbâlhistas, seguros, Íretes, lucro e oufos nêcessários ao cumprimento integral do obietodesla Ata de Registros de preços.

12. DAS PENALIDADES

l=

12.1 - O descurnprimento injustlíicado_das clrrigaçóês assumidas nos tetmcs deste edital, sujeita à conlratada a mullas, consoant6 o caput e
§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

1. a)atraso até 05 (cinco) dias, ntulta üe 02% (dois por cento);

2. b)a part r do 60 (sêxto).alé o lim te do 1Oe (déc mo) dia, muttã de C4% (quêfo.por canto), caracterizando-se a inexecuÉo total da
obrigação a partr do '11o (dócrmo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem preluizo dâs sên[.J-.s cc,; 'r:ai,is hr'.a,1. &;, i ttt r lv,.oe t-i.8.ô6à/93, pelã inexecuçác tolal ou pêrcial do obieto adjudicado, o
Município dê Sào BernaÍdó; áirãvés'da §eclêtàiia ivu.ic:pai de EducaÉo pocirá, garantida a prévia e ampla dgfesa, aplicár à contratâda
multa de ate 10% (dez por cênlo) soL,ie p yalúr adjudicado; .

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a rêtirar a.noia ce empenho injuslrficadamente cr se náo apresentar situaÉo regular no ato da Íeitura da
mesma. garanüda prévia e ampla defeía', su1:rlar-re-a.as seguintes peíáiUC";:..

12.3.'1. À4ulta de até 10% (dsz poí cento)sobre o valoí adj'rdicãCo;

12.3.2, Suspensão temporária de panicipaí de iicitaçôes e impedimentu de cgnrratar corn o Município de Sáo Bemardo, poÍ prazo de até 02
(dois)anos, e,

12.3.3. Declaraçâo de r)idcneidade para li.itar ou conkatar com a Admitlis:raçao Púbiica Municipal

12.4 - A licitânte, adjudicatáIig ou contrataia que deixar de entrôgar ou apresentar documentãção íalsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuçào de seu objeto, não manriver a propostia, falhar ou fraudar na execuçáo do contrato, comportar se de modo inidôneo
ou cometer Íraude ílscal, gaÉntida pÍévra e empla deÍese, ficará impedida Ce licilar e conhatar com o Município pelo prazo de até cinco anos e,
se for o caso, o Àrunicípio dê São Bernardo soiicita.á o se! descÍedênciamento do Cadâstro de Fornecedorss do Estado por igual perÍodo, sêm
preiuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventuahnente imposta à conira'êda sêrá aur.omaticômênie dêscontada da Íatura a que íizer lus, acrescida de juros moratórios
dê 1% (um por cênto)âo mês. Cêso â conkatâdâ não tenha nenhum vâlor â receber deste óígáo da PreÍeituíâ Municipalde São Bêmardo, seÍ-
lhe-á concedjdo o prazc de 05 (cinco)dias uteis, contados de sua iftimagáo, para efetuar o pagamento dâ multâ, Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serâo e-ncaminhados ao órgáo competente paÍa que seja inscrita na dívida ativa do MunicÍpio, podendo,

ainda a Prefeitura proceder â cobrança judicialda multa,

12.6 - As multas previslas nesta seÉo riáo eximem a adiulicalária cia reiaraçâo dcs sventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punivel

venha causar ao Municipio de São Bemardc.

12.7 - Se a Contratada não procedeÍgo rqqcihimenlo da multa rlo prazc de 0§ (çinco) dias úteis, contados da intimaçao por parte da SecÍetaÍia

Municipal de Educaçáo, o resfei:livo valor scrá dês.ontadc dos cédrios que esia possr;r com a Secretaria Municip3l de EdúcâÉo, ê, se estes

não foÍem suÍicientes, o valor quê sobejar sêrá encarnrnnado para rnscrição em Óivida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que oplicar penalidâCê carbcÍá recurso, no prazo dê 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a

Administração reconsideíar sua decisãô ou ne,:sc prazo eriaaininh+lâ d-gvidan-ntê iniormada para â apreciaÉo e decisâo superior, dgntro do

mesmo prazo,

13. DOS lLlCrrOS PE,YÁ,S

't4. OOS RECURSOS O.RçAMÊNÍARI9S.
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'13.'l - As inÍraçôes penais tipiíicadâs na L€i 8.666/93 seÍâo objeto de prccessc judicia! da ,orma lêgalmente prevista, 3êm pre,uizo das demai§

cominaqões aplicáveis.



correrão à conta de orÇamên
em momento oportuno

15. DÁS DTSPOSTÇoES FrrvÁr§

'15.1 - As paÍtes Ícârn, ainda, adstítas âs seguintes disÍjosiçóês:

l- Todas as alteraçÕes que se fizeiem necessárias serão registradas por ntermédio de lawatuÍa de termo aditivo a presente Ata de RegiíÍo
de Preços.

ll- vinculam-se a esta Ata para iins de an;tlJeiecnica, luridica e oeclsão superior o Edital de Pregão Eletrônico lSRp no.o1g/2022 e seus
anexos e as propostas das licitantes classtficâdas.

lll - E vedado caucionar du utilizar o contÍato decorrente do presentg registro pa.a qlalquer operação financeira, sem previa e axpressa
autoÍizaÉo da PreÍejtura.

16. DO FORO

Diário üficial i3+: tuáunieípi PROCESSO

Prefeiiura de §lâo Bernard ODAUDADE ple
VISTO

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presenle Ata de Rcgisüo de preços,
do ano em curso, ou das dêmais que possam vir a ader r a prêsente Ata, ás quãis seíâo el€ncadas

16.1 - As partes ccintratanie} elegêri., ô eoro da Co,nàrcá àê São Bernaroo. Estâ,lo cjo ilerânhão, corno competente para dirimir quaisquer
questóes oriundas do presente conlrato, inciusive os casos o,nissos, que não pr.{derem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a
qualquer outro, por rnâis prvilegiâdo que seja. ' . . '., : : t.,

16.2 - e poÍ estaíem de acordo, as partes'fri'màm.a presente Atâ, em fiâ3as;'.vias oe iguat teoÍ e foÍma para um só efeito lêgal, ficando uma
via arquivada da sede da CONTRATANTE. na forma do Art. 60 da Lei 8.666193.

São Bernaído - MA, 13 de maio de 2022.

sEcREIÂRro MUNTcTPAL DE FrNANÇAs

FRANCISCO OAS CHAGAS CARVALHO

CPF: no 182.609.183-15

OLIVEIRÂ E SILVA LTDA

CNPJ: 02.494.549/000í.05

ROBERTO VIANA SILVA

CPF: 829.987.013-08

Reprêsentante Legal

aulor: valdeane P*$a dos Sanlos
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