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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

EXPEOENTE

ZNNomê do Prefeito
JoÁo I G oR v I EI RÁ âARyALH o
Nome do Vicê-prefeito
Adiana dê Silva Portela

Rosponsávêl Íácnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email: dom@$obemardo.ma.gov.br

ara oE REG|srRo DE pREços N.. 022/2022. pREGÃo ELETRôN|co sRp N" 023/2022 - pRocESSo aDMtNrsrRATrvo No. No

2022027 - CPL.SBÍMA

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do MaÍanhão, com sede administEtiva, na PreÍeitura Municipal, localizada
na Praçá Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor Íesponsável
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portêdor da Cédula de ldentidade n'572348 e do CPF no 182.609.183-í5, RESOLVE, regislrar os
preços da empresa: VICTOR AFONSO SOUSA SOARES , CNPJ| 25.132.057/000'1-75, sediada na Rua '1 de Maao no 550 cêp:65550"000
Centro São Bemardo - MA, por intermédio de seu representante legal S.r. Victoí AÍonso Sousa Soares, portado da carteira de identidade nÔ

039.695.1720í04 SSP/MA e do CPF; 058.'134.013-26 nas quantidadês estimâdâs na seçáo quatro desta Ata de Registro de Preços, dê acordo

com a dassificação por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes previstas no instrumênto convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as parles às normas constantes da Lei n'. 8.ô66i93, Lei nô. 10.520/2002, Decreto no 10,024119, Lei
Complementar no. 123/2006 e suas a,terações. e em conformidade com as disposições a §eguir:

1. DO OBJETO

1.'l Registro de Preço para Contratação de empresa para execução dos servaços de montagem de estrutura física e animaçâo do Arraial da

cidade de São Bemaído/lú4.

'1.1.1 - Este instrumento náo ob.iga aos ÓnCÂOS E ENTIDADES a llrmârem contrataÉes nas quantidades estjmadas, podêndo ocorrer
Iicitações especiíicas para aquisição do(s), obedecidas a lêgislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preÍerência de
Íornecrrre'llo, em rgualdade de condiÉes.

2. ADEsÁo DE oRâÀos NÀo PARTI'IPANTES

2.'l - A Ata de Registro dê Preços, durante sua vigência, poderá ser utalizada por qualquer órqáo ou entjdade dâ Administrôção indusive

\-, autarquias federais, estaduais ou rnunicipais dê órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que náo tenha participado do certame

licitató.io mediante previa consulta ao ôrgão gerênciadoÍ.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do ÍegistÍo de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão

maniíestar seu interesso junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos pÍeços a §erem
praticados, obedecida a ordem dê classificaçáo.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou

não do fornecimento, indêpendentemente dos quaírtitativos registrados em Ata. desde que o fornocimento não prejudique as obrigações

anteriormente assumidas.

2.4- As aquisições ou contrataçóes adicionais, náo poderáo exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento)dos quantitatjvos

regiskados na Ata de Registro de Preços duÍante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços náo
poderá exceder, na totalidadê, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na âta de registro de preços para o órgão gerenciador e parâ

os órgãos participantes, independentementê do número de órgãos não participântês que, desde quo devidamênte ôornprovada a vantagem e o

cumprimento das exigências da legislação vigente.

3. DA GERÊNâIA DA qRESENTE ATA DÉ REGrsrRo DÊ PREÇos

3.1 - O gerenciamento destê instrumento cabeÍá a Prêfeitura Municrpal de São Bemardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de '12 (doze) meses, contados a partir de sua püblicaÉo no Jornal Oficial do Estado/irA.
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3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Admanistraçáo;

4. DO CONTRAIO

4.1 - O preço a quanlidade e a especifcaÉo dos serviços ou prcdutos registrados nesta Ata encontrarÍFse indicâdos na tâbela abaixo:

lÍEM OESCRIçÂO OOS SERVIçOS ANIMAçÂO DO ARRÂ|AL UND QTD

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

VLR
uxnÁRto

VLR

TOTAL

sERVIÇo DE LocAÇÃo DE 01(uM) cA[rARorE cor\4 pRorEÇÃo LATERAL, coBERTo DTAR|A
EM LONA MEDINDO 12 MEIROS DE FRENTE, POR 06 METROS DE FUNDO, PISO 1,80

I\4ETROS OE ALTURA.

sERVIÇo DE LoCAÇÂo DE SoNoRIZÁÇÃo PRoFISSIoNAL GRANDE PoRTE coI\I
24frlINTE E QUATRO) LINE DE FABRICA E 16(DÉ2ESSEIS) SU&GRAVE, SISTEMA DE
soNoRtzÀÇÃo coM AS sÊculNTES cARAcrERlsIcAs MlNtMAsi MEsÀ pa 01(uMA)
MESA OIGITAL COM 48 CANAIS DE ENTRADA (PMsD,RH): [4ESA MONITOR: 01(UMA)
MESA DIGITAL CoM 48 CANAIS DE ESTRADA, 12 AUXILIARES (PMsGRH)t CABEAN,,ENTo
DIMENSIONADO PARA ATENDER AS NECESSIOAOES OE ENERGIA DOS SISTEI\,IAS DE
PA I!'IONlÍOR, AIERRAMÊNIO GERAL DOS SISÍEt\,44S.

DIÁRIA

4 5.253,00 2'..01z04

8.448,00 33.792,00

4.229,00 16.916,00

3.871,00 15.484,00

42

3 !LUMtNAçÃo coM 1o{DEzEssEts) MUVTNG BEErv 7R, 4o(QUARENTA) PARLED 1Bwx32,
08(orÍo) RIBALTA, 04(OUAÍRO) t\4INIBRUTE E 02(DOrS) PAiNEL DE LED P6 ME0TNOO 02
|\,IETROS X 02 METROS E 01(UM) PAINEL DE LED MÉDINDO 04 X 02 EM P6.o2(DUAS)
MAourNAs oE FUMAÇA 1.5oow E FrAçÃo NECESSÁR|AS PARA AS LrGAçôEs Dos
EQUIPAMENTOS.

sERVIÇo DE LocAÇÀo DE O2(DoIS)GERADoR 180 KVA SILENCIADO, CABINADO,
stLÊNctADo 22oi38ov 6oHz.:

LocAÇÂo oE GR|D Ítpô p-so E p-30 MED|NDo 160M LTNEAR

VALOR ÍOTAL DO LOTE I

LOTE II - BANHEIRO QUIMICO

sERVIÇo DE LocAÇÀo DE BANHE|RoS ouiMtcos [.,tooELo STANDART E o2(Dols)
BANHEtRos ouÍMtcos MoDELo pNE LocAÇÁo DE CABTNE sANlrÀRlA ouiMlcA
(BANHEIRo oUÍMIco) INDIVIDUAL. PARA Uso Do PÚBUco EM GERAL, PoRTATIL,
ENTREGUE No LocAL oo EVENTo E REMovtoA Apôs o rERMtNo Do MESMo. corM
DIIVENSÔES MINI[4AS 1,,10M DE LARGURA PoR 1.1OIVT OE PROFUNDIDAOE COM 2,,1OIV

DE ALTURA, poRTA coM FECHATVENTo E tNDtcAÇÀo DÊ ocupADo, CAIXA oE
RETENÇÁo oE DEJEToS. poRÍA pApEL HrcrÊNlco, rETo ÊM TUATERTAL

TRANSLUctDo, poNTos oE vENTtLAÇÃo, corv EeulpE DE MANUTENÇÀo oURANÍE o
EVENÍo, E RETIRADA Dos DEJEÍoS PoR EoUIPE ESPEcIALIZADA E EOUIPADA APÓS
ÍERMINO DO IÚESMO, PARAAÍENDER OS 04 DIAS DE ARRAIAL.

VALOR TOTAL OO LOTE II

LOTE III . BANDAS

coNTRATAÇÀo DE ATRAÇÃo MUSICAL DE RENOME Â NIVEL REGIONAL, ESTILO
FoRRó. coM ExcELENTE REpERTôRto, EeutpE 0E pAlco, Mústcos DE GABAR|To
coM INSTRUMENToS E EFEIÍos PIRoTÉCNICoS À ALTURA DO ESPEÍÀCULO. PARA
01(ur\.4) sHow DE DURAÇÃo MINIMA DE 02H00[{N.

CoNTRATAÇÀo DE ATRAÇÂo MUSICAL REGIONAL, FORRÓ E PISEIRO E ESTILO UND
vARtADo, coM EXcELENTE REpERTóR|o, EeurpE DE pAlco, Mústcos DE GABARITo
coM INSÍRUMENToS, E EFEtros ptRorÉcNtco À ALÍURA 0o ESpEÍÀcuLo, PARA
0't(uM)sHow DE DURAÇÃo [4iNt[,ía DE 02HooMtN.

coNTRATAÇÂo DE ATRAçÂo MUSICAL LocAL, i,,ÉOIO PORÍE. ESÍLO VARIADO, COM UND
EXCELENTE REpERTôRto, EeutpE DE pAlco, Mústcos DE cABARtro coÀ.l
TNSTRUMÊNÍos, PARA 01(urr) sHow 0E DURAÇÃo MINTMA DE 02H00MtN.

1.553,33

UND 15 266,00 3.987,75

3.S87,75

54.93S,50 219.994,00

14.SS9,25 5S.S97 00

25.332.00

DIÁRIA

OIARIA 4

DIARIA 4

UND

6.212,00

93,4í6,00

4

2

3

VALOR TOTAL DO LOTE III

4 6.333,00

305.327,00

LorE t. ESTRUTURA Flstca

1

,1

4
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LOÍE IV. ALIMENTAçÃO

ALIMENÍAÇÂo PARA lNTEGRANTES DAS DANÇAS LOCAIS E REGIONAIS

VALOR TOTAL OO LOTE

LorE v - oRNAIúENTAçÃo

SERVIçoS DE oRNAMENÍAÇÃo E oRIAÇÁO DE CENÁRIO COM O ÍEMA OO EVENTO.

VALOR TOÍAL DO LOTE

LOÍE VI . ARQIJIBANCADÂS

LOCAÇÀO OE O2{DUAS) AROUIBANCADA IjIEDINDO 2O(VINTE) METROS LINEAR CAOA

UMA, coM ,I2 DEGRAUS EM ESTRUTURÂ I\,IETÁLICA REVERTIDA EM CARPEÍE NA COR

CINZA

VALOR TOTAL DO LOTE

LOTE VII - HOÍEL

HOTELARIA, ALIMENTAÇÃO E CAMARIT.,I PARA AS APRESENTAÇÔES I\,IUSICAIS

VALOR TOTAL DO LOÍE

LorE v[]- DrvuLGAçÃo

MiDla oo EvENTo

VALOR TOTAL OO LOTE

UND 2.000 23,80

UND 91.666,30

UND

UND 21.533,10

UNO 4.973.33

4 5.343,20 21.372,84

21.372,40

47.600,00

47,600,00

91.666,30

91.666,30

21.533,10

21,533,10

4.973,00

'1,973,00

Valor total dos lotes R$ 589.875,95 (quinhêntos e oitenta ê nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinço centâvos)

5. DA ENTRÉGA

5.1 - Os itens Íegisfados deveráo s6Í execltâdos coníormê teÍmo de refêrência do Edital de Íorma Íracionâda (se necessário) € conÍorme

Íorem solicitados pêlo setor compêtente.

5.2- O prâzo máximo paÍa entregâ seíá diárao conforme solicitaçáo e pedido efetuado pelo departamento dê compÍas da Prefeiturâ l\Iunicipal

de São B€rnardo - lú4.

6.1 - Executar o fornêcimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital.

responsabilzando-Se por eventuais pÍejuizos deconente§ do descumpimênto daS condições estabelecidas.

6.2 - pÍestaÍ os esclarecimentos que foÍem solicitados pela PreÍeiluÍa MLrnicipal, cujâs reclamações se obrigam a atendeÍ prontam€nte, bem

como dar ciência mediatamBnte e por sscrito, de qualquer anormalidad€ que veriÍicar quando da exacução dos atos de sua responsabilidadê:

6.3 - Promover todos os meios necessá.ios à garantia da plenô opêracionalidade do Íomecimento, inclusive considerados os câsos de greve

ou pâralisação de qualquer nâturezâi

6.4 - A íaltâ de quaisquer itens cujo íornêcimento incumbe ao detênloÍ do preço íegistrado, não poderá ser alegada como motivo de forçâ

mâior para o atráso, má exôcução ou inexecução dos sêrviços objêto dêsto edital ê não a eximirá das penalidadês a que está suiêita pelo não

cumprimento dos prazos e demais condiçóes aqui estabelecidas;

6.S - Comunicar imediatamente a PreÍeitura l\runicipal qualquer alteÍação ocorrida no enderego, conta bancária ê outras julgadas n€csssálias

para o recêbimento de correspondênciai

6.6 - RespeitaÍ e fazer cumprir a legislação de sêguíança e Admrnistraçâo no tÍabalho, preüstas na§ normas regulamentadoras pertinentes:

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimenlo do fornecimento a que se obragou, cabendo-lhê, integralmente. os ônus decorrentes. Talfscalização dar-

se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura:

4t9
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6. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA
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6.8 - lndenizar têrcêiros e/ou à própria PrsÍeitura em caso de ausência ou omissão de ílscalização de sua parts, pelos danos ou pêuízos
causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observânciâ às exigêôcias das
autoridades competentes e às disposiÇôes lêgais vigenles;

6.9 - FomeceÍ os prodútos, conÍorme estipulado nêstê êdital e de acordo com a proposta apre§êntâda;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sançóes previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAs oBRtcAçoEs DA 3oNÍRATANTE

7.'1 - Convocar a licitantê vencadora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos it€ns r€gistrcdosi

7.2 - Fornecer à emprêsa a ser contrâtada todas as informaçóes ê êsdarocimentos que venham a seí solicitados relativament€ ao objêto deste

Edital:

7.3- Efetuar o pagamento à empresa nâs condiçôes estabelecidas neste Edital;

v 7.4 - Noíficar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidâde constatada durante o recebimenlo do obieto;

7.5 - Nenhum pagamento será elêtuado à ômpresa detentora do registro, enquanto pendBnte d€ IiquidaÇáo e qualquer obrigação. Esse Íato

náo será gerador de direito a reaiustamento de preços ou a atualizaçào monetária;

7.6- Náo hâverá, sob hipótese âlguma, pagamento antecipadoi

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado.

A. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será eíetuado até 30 dias após a emissáo da nota íscal devidamente atestada pela Secretaria respon§ável;

8.2 - O Contratado/Íomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/íatura, descrição do item fomecido, de acordo @m o especiíjcado no

Anexo I e sua píoposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notias Íiscais em faturas, estas serão devolvidas ao Íomêcedor, perâ as necêssárias

cor.eções, com as informaçóes que motivaram SUa Íejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentaçáo das notas Íiscais em faturâs.

g.4 - Nenhum pagamento isontará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, n6m implicará êcêitação

definitivâ do fornêcimento.

8.5 - O Contratante náo efeluará pagamenlo de titulo descontado, ou poÍ meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados

com têrceiros por intermêdio da operação de'factoÍing';

8.6- As despesas bancárias decorrcntes de transferência de valores para oukas praçás serào de rcsponsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAME'VTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vagência Ca presente Ata, admitida a revisão no caso dê desequilíbrio da

equaçáo econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determlnagão municipal, cábendo-lhe no máximo o Íepasse do percentual

determinado-

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassaí os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferenç3

percentuat apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à épocâ do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superio. à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante coÍrespondência,

redução do preço registrado, de formâ a êdequá-lê.

g.4 - F€cassada a negociaçáo com o píimeiro colocado a PrefeituÍa podeÉ rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e

pelo preço da primeiía, as demais empresas com píeços registrados, cabêndo rescisão dêsta ata de rêgistro de prgços ê nova licitação em

caso de rracasso na negociaçâo.

9.5 - Será considerado compativeis com os de meÍcâdo os preços íegistrados que foÍem iguais ou inferiores à mália daqueles apurados pêla

5/9
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10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçóes;

1. a) Quando o fornecedoÍ nâo cumprir com as obrigaçôes constanies r'ro Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

2. b) Quando o fornecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empenho decorÍente deste Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos incisos I a Xll, XVll ê Xvlll do art. 7B da Lêi 8.66U93;

3. c) em quaisqueÍ hipóteses de execuÉo toial ou parcial da requisiÉo/pedido dos produtos declnenle deste registíoi

4. d) os preços regislrados se apresêntarem sup€nores aos praticados no mercado;

5. e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justllicadas:

6. 0 descumprir qualquer dos itens da cláusula seÍa ou sétima.

'l0.2, Ocorrendo cancelarnento do preço registrado, o íornecedor será informâdo por correspondência, a quâl será iuntada âo processo

adminislrativo da presente Ata.

10.3 - No câso de seÍ ignorado, incêno ou inacessível o endeísço do foÍnecedoÍ, a comunicação seÍá feita por publicaÉo no Jomal Oficial do

Eshdo/[4A, considerando-se cancelado o preço registrado a parür da última publicaÉo

10.4 - A solicitação do fornecêdor pa.a cancelamênto dos preços registrados poderá não ser aceiia pela Prefeitura, lacultando-se a esta neste

caso, a aplicação das penalidades previstas no Édital.

10.5 - Havendo o cancelamento do prêço registrado. cessaÍão todas as atividades do Fornecôdor, relativâs ao fom€cimento do item.

10.6 - Caso a Preíeitura não se utilize da prerrogativa de cancelaí esla Ata, a seu exclusivo cÍitério, Podeíá suspender a sua execução e/ou

susiar o pagâmerto das íaturas, até qúe o Fornecedoí cumpra ntegÍalmêntê â condição contratuâl iníringidâ.

10.7 - A Ata de Registro dê Preços será cancelada âutomalicamente nas seguintes hipóteses:

1. a) Por decurso de prazo de validâde;

2. DOS PREçOS

1 1.1 - Os pÍeços apresentâdos na pÍoposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diíêtos ê indiretos, tÍibutos incidêntes,

taxa de administração, serviços, encargos sociais, lrabalhistas, seguros. Íretes, iucro e oulros necessários ao cumprimento integral do objeto

desta Ata de Registros de Preçls.

.IZ DAS PENALIDADES

'1. a) atraso até 05 (cinco)dias, multa de 02% (dois por cento)i

2. b) a partir do 6" (sexto) até o limite do 10" (décrmo) dra, multa de O4olo (quaho por cênto), caractsíizandose a inêxscuÉo total da

obrigação â panir do '11" {décimo primeiro) dia de atíaso.

12.2 - Sem prejuÍzo das sanções cominadas no art. 87, l. lll ê lV, da Lei 8.666/93, pêla inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o

Municipio dê Sâo Bernardo, através da Secrêtaria Municipal de AdministraÉo poderá, garantida a prévia e ampla defe§a. aplicar â Contratada

multa de até 10% (dez por cenlo) sobre o valoí adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusâr-se a retiraí a nota de empenho injustilicadamênte ou se nâo apresentar situaÉo ÍegulaÍ no ato da feitura da

6/9

10. DO CANCELAMENIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.'1 - O descurnprimento injustiÍicado das obrigações assumidas nos termos d€ste edital, sujeita à conkatada a multas. consoante o caput e

§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobÍe o valor da Nota de Empênho, na formâ seguinte:
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?t*,or).". i tLtr§E#mesma, garantida prévia e ampla deÍesâ, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.'1. lrulla de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impêdimênto dê contrátar com o lüunicípio de São Bemardo, por prazo de até 02
(dois) ânos, e,

12.3.3. Declaração de rnidoneidade para licitar ou conlratar com a Administraçáo Pública Municipal

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação ialsa exigida para o certamg, ensejar o
rctaídamento da execugào de seu objeto, não mantiveí a proposta, falhar ou fraudar na exeoJção do contrato, comportarse de modo inidôneo
ou cometer Íraudo fiscal, garantida prévra e ampla deÍesa, Íicará impedida dê licitaí e contrataÍ com o Municipio pelo prazo de até cinco anos e,

se for o caso, o MunicÍpio de São Bernardo solicitará o se! descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodo, sem
pÍejuízo da ação penal conespondente na forma da lei;

12.5- A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida de juÍos moratórios
de 1% (urn por cento) ao mês. Caso a contratada nâo tenha nenhum valor a receber deste órgâo da Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-
lhe-á concêdido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimaÉo, paía efetuar o pagamBnto da mulla, após esse prâzo, náo sendo

efetuado o pagamento, seus dados seÍáo encaminhados ao óÍgão comp€tente paÍa que seja inscrita na dívida ativa do lrunicipio, podendo,

ainda a PreÍeitura proceder à cobíança judicialda multa;

v 
12.6 - As multas pr€vistas nesta seção não eximem a adjudicatáriâ dâ rêparação dos sventuais danos, perdas ou prêiuizos quê sêu ato punivel

venha c€usar âo Municíp o de Sáo Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco)dias úteis, mntados da intimação por parte da Secretaria
Municipal de Administração, o Íêspêctivo vâlor seÉ desconlado dos créditos que êstâ possuiÍ com a Secrêtariã Municipal de AdminisfaÉo, e,

se estes não forem suficiêntes, o valor que sobejar s€Íá encaminhado para inscrição em Dívida Ativa 6 exeq.rção pela Procl.rradoria Geral do
Municipio;

12.8 - Do ato que apli.ár penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisáo ou nesse prazo encaminhâla devidaÍnente infoímada para a apreciaÉo e decisáo superior, denfo do
mesmo prazo.

13. DOS 
'LrCrrOS 

PEÍVÁ,S

13.1 - As infraçoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de pÍocesso judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais
cominaçóes aplicávê s.

í4. Dos REcuRsos oRçAMENTÁRtos

14.1 - As despesas decorrentes dâs conhataçôes oriundas da pÍesenle Ata de RegistÍo de PÍeços, correráo à conta de dotaÉo orçamentária
do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderi. a presente Ata, âs quais serâo elencadas eÍn momento oportuno:

15. DÁs DrsPosrÇôEs FrrvÁrs

15,1 - As partes Íican, ainda, adstritas às seguintes dasposiçõês

I - Todas as alteraçôes que se Íizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro

de PÍeços.

ll - Vinculam-se a êsta Ata para íins de arálise técnica, juridica ê d€cisáo superior o Edital de PÍegão ElêtÉnico ISRP no.016/2022 6 sêus
anexos e as proposlas das licitantes classificadas.

lll - É vedado cauclonar ou utitizâr o contrâto decorrente do presente rêgistro paaa qualquer operâção finânceira, sem previa ê êxpressâ

autorizaçáo da PreÍeitura.

16- DO FORO

'16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da ComaÍca dê São Eernardo, Estado do Maranhão. como competente para diÍimir quaisquêr
questões oriundas do presente contrato. jnclusive os casos omissos. que não puderem s€r resolvidos pela via administrativa, renunc ando a
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qualqueí outío, flor mais pÍivilêgiado quê seja

16.2 - e po. estaíem de acordo, as partes lirmâm a presente Ata, em 03 (trés) vias de iguâl teor e forma para um só eÍeito legal, ficando uma
via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

Sáo Bêmardo . MA, 02 de junho de 2022.

PíeÍeiluÍa Municipal São BeÍnaÍdo

Francisco das Chagas Carvalho

MCTOR AFONSO SOUSA SOARES

CNPJ: 25.132.057/0001-75

Viclor Afonso Sousa Soares

CPF n'058.134.0'13-26

Ái.,lorj Yald€ane Pessoa dos Sártos
codtgo dê Ele htifrcaçâo: 3b1 e0cd5f"1febN2u§.2 fc7 âI34àdob7frkl
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