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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 20190IO{)1 - CPL/PMSB-MA
PREGÁO PRESENCIAL N'. O()I/20I9.
Contrato n" 20190215002 CPL- PMSB/MA

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, Df, I-]M
LADO, A PREFETTURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
f,MPR-ESA: RIZOMAR M DA COSTA - ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público Intemo. inscrita
no CNPJ n" 06.125.389t0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - CenÍo, SÃO
BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Sr. RAIMUNDO
NONATO CARVALHO portador do RG:91969798-4 SSP/MA e CPF: 099.156.133-34, Secrerário Municipal de
Administração, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: RIZOMAR M DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ n0.

23.880.579/0001-20, sediada na Rua Benedito Romào nr. 506 - Centro - Magalhaes de Almeida/MA, neste ato
representada pelo Sr. RIZOMAR MARQUES DA COSTA, portador da RG NR 029401742005-4 SSP/MA, e

CPF: 007.404.853-85, residente e domiciliado na cidade de lr4agalhães de Almeida/l\,lA doravanle denominada
CONTRATADA, têm entre sijusto e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 001/2019, e
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" , 201901001 , que se regeni pela Lei n.' 8.ó66193, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N'201901001 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de Material de permanente
(móveis e eletrodomésticos). Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital seus

anexos e a Proposta da Confatadâ. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de
licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisição do obj eto contratual é de R$lOl-E9L5j ftrçzç os e um mil oitocentos e

noventa e um reais e cinouenta e cinco centavos), que inclui os tributos, encargos, Íiete ou despesas de qualquer
natureza que incidam sobre o objelo do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correúo por

conta de Recursos:

04.t22.0050.2012.0000 - MANUTENÇÃO Oe SeCnpraRrA DE ADMTNTSTRAÇÀO E FINANÇAS
449052- Material Permanente

CLÁSULA QUARTA . DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitÍ[, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao aft. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entraÉ em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212019, podendo ser
pronogado, após manifestação das paÍes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da
Lei n" 8.66ó193, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALAZAÇÂo
A fiscalização do Contrato sení efetuada por sewidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izariel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do
fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMf,NTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve estií devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÀGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serâo creditâdos em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco Bradesco, Agência 6953-l Conta
corrente 3686-2, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em deconência, suspensão do prazo de pagamento ate que o
problema se ja defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FCTS. Tal
comproyação seú feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIll da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em
compalibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitaçâo.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRÂTANTE não pagará juros de mom por arilso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento
de condições contráxias.

CLÁUSULA OITAVA . DO REAJUSTE
O valor do presente Conrato só poderá ser reajustado dumnte o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável
pelo acompaúamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em Íegistro própÍio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessiírio a

regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientaJa em todos os casos

omissos:
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverào
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do an. 73, inciso II, alineas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não podení ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita obsewância a sua proposta e ao Ànexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
sewiço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessiírios ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
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d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-
feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato € de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do conÍato e

outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de
Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁ§ULA DÉCIMA PRIMEIRA. DÂs PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Fedeml n" 8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARJ(GRArO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multâ de mora correspondenle a 0,3yo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRÂTANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do ConÍato, as

seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multâ de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisfação Pública
enquanto perduraÍem os motivos determinantes da punição.

e) As satrções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a previstâ na alínea "b".

PARJIGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os

casos de aplicaçâo das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA RESCISÃO
A inexecução total ou paÍcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as

previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência tolal ou parcial, bem como a fusão, cisâo ou
incorporação nâo admitidas no edital e no contrato;
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g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompaúar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Adminisnação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l'do an.
67 destâ Lei Federal n'8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutuÍa da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por paÍe da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contato além do limite permitido no § 1'do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
peúurbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até

que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem inlerna ou guerra, asseguÍado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PAR/{GRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serâo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAR/IGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraçâo nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde

que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRÂ . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

PAR1IGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato seÍá recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos enre as partes;

PA&IGRAFO SEGUNDO - A critédo da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido

novo pritzo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2 vez, o contrato poderá ser

rescindido. A CONTRATADA seú notificada para regularizar no prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei no 8.666/93;

CLÁSULA DÉcIMA QUINTA. DAS ALTERAÇOES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas j ustificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULÀ DÉCIMA SEXTÀ . DÁ PUBLICACÃO
DentÍo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação
em resumo, do presente Contrato.
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o

CLÁUSULA SÉTIMA . Do FoRo
O foro da Comarca de SÂO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contralo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lawado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela panes e testemuúas abaixo.

SÃO BERNARDO(MA), I5 DE FEVEREIRo DE 2OI9

PREFEITU S o ARDO
Carv

Secretário Admin
CO TANTE

(

kt Oôr 7V
RIZOMARM DACOSTA ME

CNPJ na. 23.880.579/0001-20
RIZOMÁR MARQUES DA COSTA
RG NR 029403742005-4 SSP/MA

e CPF: 007.404.851-85

TESTEMTINHAS

CPF:

CPF:_



MAGAZINE RIO PARNAIBA
RIZOMAR M DA COSTA ME

GNPJ/MF: 23.880.579/0001 -20
lNS. ESTADUAL: í2.,[E1.9464

Rua: Benedito Romão De Sousa, 227, Cenlrc
Cep: 65.56G000 Magalhães De Almeida - MA
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SECRET/IRIA MUNICIP/IL DE ADMINISTRAçÃO DE SÂO BERNARDO - MA
PREGAO PRESENCIAI. SRP N9OO1/2019

ABERTURA: 05 DE FEVEIRO 2019 ÁS OA:OO HORAS

PREZÁDO SENHORES;

SUBMETEMOS Á ÁPRECIAçÃO DA PROPOSTA NOS TERIr{OS DESCRTTOS ABA-D(O,

ASSUMINDO INTBIRA RESPONSABILIDADE PELO SEU TEOR E AS DEMáJS

oBRIGAçÔES ESTABELECIDÂS NO EDTTAL E SEUS ANEXoS.

OBJETIVO: MATERIAL PERIUANENTE E MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS

PROPONENTE:

N.EZÃO SOCNT,: RIZOMÁR M DA COSTA - ME, ESTÂBELECIDA NA CIDÁDE DE MAGALHÂES

DEAIMEIDA - MÁ

NA BENEDITO ROMAO DE SOUSÀ NE 227, CENTRO, CEP 65560.000, INSCRITA NO CNPJ

SOB O Ne: 23.88O.57 9 / OO01-2O

ÂGRATTO

ÂGRATTO

AGRATTO

AGRATTO

coírsur
coilsur
PHILCO

PHttco
PHlrco
CONSUL

coÍ{sur
LG

ESMATIEC

AMVOX

E!.SYS

VENTDELTA

MODELO MOVEIS

ÍvPDEtO ÍtrlOVElS

MODETO Íl,tOVEtS

MOOETO MOVEIS

rTETI DESCRIçÁO ÍrlARCA OTD P.UNTÍ. P, TOTAL

1 Ar Condlclonado 24.q)0 BTU I 2.990,00 R$ 23.920,00

2 AÍ Condicionado 18.qn BTU 2.79s,00 R$ 33.540,00

3 Ar Condlcionado 12.ü)0 BTU 18 1.499,00 R$ 26.982,00

4 AÍ Condicionado 9.m0 BTU R$ 23.382,00

5 RefÍiteÍador Duplêx 02 Portas 2 2.340,00 R$ 4.680,00

6 Reírlgerador CRA3O 01 Portas 1 1.506,'18 R$ 1.506,'t8

7 w 49 Polegadas Smart tv 8 2.990,00 R$ 23.920,00

8 Tv 43 PoleFdas Smart tv 2.250.@ R$ 15.750,@

6 1.890,00 R$ 11.30,00

10 Freêzer 02 Tampas 3.600,00 R$ 14.400,00

Freezer CHA220 01 Tampas 7 2.299,00 R$ 16.093,00

DVD PIAY HDMI 3 294,00 R$ 882,m

13 Bededouro De Coluna 3 R$ 2.394,00

14 Caixa De Som Ampllficada AC110O 1.7s8,27 R$ 3.51ô,54

15 Antena Didtal 7 798,00 R$ s.586,00

Ventilador Parede 50 cm 100 229,00 R$ 22.900,00

Cadeira Sêcretaria Fixa í0 R$ 1.390,00

18 AÍmaÍio De Aço 02 Portas Medindo 1,98 I 572,41 R$ 5.151,69

19 armario De Aço 02 Portas Medindo 1,50 lc 459,35 R$ 6.890,2s

AÍmario Balcão MDF 02 Ponas 401,40 R$ 802,80

I

I ITY 39 PoleFdas smart w
4

2

2

798,00

16

20 I

'139,00

I rr

18 I r.ZS9,OOl

4l

Itz

ltz
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MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODELOMOVETS

MODETO MOVEIS

MltI.A
MITIA

QUAUTY MOVEIS

ESMAITEC

ESMALTEC

quillTYMovErs

QUATIWMOVEIS
Í)rPusr

FORMA

MOÍ{DrAt

í)L PIáST

PRÂjZO DE VÁLIDâDE DÂ PROPO§TA: 60 DIA§

PRAZO DE EI{TREGÂ: CONFORüE BDITÁI,

coNDtçÔEs DE PACÁÀ{B TO: CONFORiíE EDTTAL

DÁDOS BIINCáRIOS: AGENCIA 6953-1 CC: 3686-2 BANCO BRáITESCO

.MA, 05 DE FEVER-EIRO DE 2019.

ll Cadrlra Sêcrêtarla C/ Rodlnba R$ 2.714§9

I 462,11ô22 Arqulvo De Aço C/ 04 G.vetâs R$ 3.696,88

Âi ::5ô.4,904,, AÍqulvo De Aço C/ 05 Gavetas R$ 2.524,ú

24 7 1,357,33 R$ 9.50131RoupelÍo De Aço C/ 20 Portas

2 9n,07 R$ 1.S54,14

2 782,3326 Bâlcão Pla De Aço R$ 1.564,66

10 329,0027 8lrô De 1120 M R$ 3.290,00

10 479,0028 togão Autollmpantê 04 Bocas R$ 4.790,00

4 750,0029 totão Autollmpantê 06 Boces RS 3.000,00

10 425,0030 Longarlna 03 Lugarês R$ 4,250,m

6 750,00LongaÍlna 05 Lugares R$ 4.500,0031

35 79,00 R$ 2.765,00

ô 29,00 R§ 174,N
,,,) Suporte Unlvêrsal Para W

10 239,00 R$ 2.390,00

250 39,00Cadêira De Plastlco S/ Braço Mono Eloco R$ 9.750,00

VALOR TOTAL R$ 301.891,55II

I PM 
- 

- fo,nn,u 1í"

25 lArmeÍlo Dê Aço (b Portrs

32 lMesa Dê Plástlco

34 lventllâdor De coluna

RISOMÁR M I'A COSTA - ME
CNPI:23.880.579 / Ooatzo

Empresário: Risomar Marques da Costa

CPF:O07.4O4.853-85


