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MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 2O19O1OO1 _ CPL/PMSB.MA
PREGÃO PRESENCIAL N". OO1/2019.
Contrato n" 20190215003 CPL- PMSB,4UA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PR-EFEITURA MT,INICIPAL DE SÃO
BERNARDO/N,IA E DO OUTRO LADO A
EMPRf,SA: RIZOMAR M DA COSTA - ME

Á PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Inrerno. inscrita
no CNPJ n' 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 8ó3 - CentÍo, SÀO

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, S€cretário Municipal de

Administraçâo, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atibuições legais
que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: RIZOMAR M DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ no.

21.880.579/0001-20, sediada na Rua Benedito Romão nr. 506 - Centro - Magalhaes de Almeida/\lA, neste ato
representada pelo Sr. RIZOMAR MARQUES DA COSTA, portador da RC NR 029403742005-.1 SSP/N{A, e

CPF: 007.404.853-85, residente e domiciLiado na cidade de Magalhães de Almeida/MA doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 001/2019, e

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 201901001 , que se regerá pela Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRÂTO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N" 20t901001 CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de Material de permanente
(móveis e eletrodomésticos), paxa atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social. lntegram o
presente conbato, independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso Xl 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$: 140.606,00 (cento e quarenta mil seiscentos e seis

Igê!s), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do
contrato.

08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÂO DA SEC. DE ASSTSTÊNCrA SOCHr
449052- Material Pernanente

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

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

CLÁUSULA QUINTA. Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O pÍesente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3lll2l20l9, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme anigo 57, inciso l, da

Lei n'8.666/93, e suas alterações.

cLÁUSULA SEXTA . DA FISCALAzAçÃo

PROCESSO

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINÀNCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contrataçâo da presente licitação correrão por

conta de Recüsos:
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ESTADO DO MARANHÃO
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A fiscalizaçâo do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que podeú 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.

CLÁUSULA SÉTIMA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (Íinta) dias
contâdos da dala do atesto.

PÁRAGRÁFO PRIMEIRO Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco Bradesco, Agência 6953-l Conta
corente 368ó-2, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÀGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão oconida na documentação fiscal será motiyo de
coneção por parte da CONTRATADA e haveú, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

PARr(GRAFO 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 - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentâção de Cenidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme anigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento
de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVA . DO REÁJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NoNA - DAS oBRIGAÇÔES DA coNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompaúar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsáyel
pelo acompanhamento 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 registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execuçâo do contrato determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666193.

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

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Notâ de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em esrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representií-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

.'F)
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ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horiírio do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o hoúrio administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-
feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e 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 contrato e

outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diÍetamente 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, defeilos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666/93, aplicando nos artigos 8t a 88.

PAR1IGRAFO PRIMERO - O aÍaso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

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

PARÁGRAFO SEGUNDo - Além da mulra indicada no parágrafo anterioÍ, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as

seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa de l0 0Á (dez por cento) sobre o valor do ConÍato;
c) Suspensáo temporríria de participação em licitação e impedimento de contratar com a

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

d) Declârâção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO Após a aplicaçâo de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jomal OÍicial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os

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

CLÁSULA DÉcIMA sE NDA - DA RESCISAO
A inexecugão total ou parcial 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, esp€cificações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especihcações, projetos e prazos;

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

impossibilidade da conclusâo da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos

estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subcont?tação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporaçâo não admitidas no edital e no contrato;

7
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g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do art.
67 desta Lei Federal n'8.666193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do conÍato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § l" 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
pertuÍbação da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que

totalizem o mesmo prÍtzo, 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
peÍurbação da ordem intema ou guena, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditóÍio e a ampla defesa.

PARr(GRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração 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 TERCEIRÀ - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverâo ser enÍegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os

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

disposição da CONTRATADA, para serem conigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

pARTicRAFO SEGUNDO - A critéÍio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDo poderá ser concedido

novo prizo para recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2u vez, o contrato poderá ser

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

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA . DAS ALTERAÇOES
Este contrato podeú ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍ. da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA A. DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicaçào

em resumo, do presente Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA . DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimÍ dúvidas ou
pendências resultantes deste Confato.

E por estáxem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemuúas abaixo.

SAO ARDO(MA), E FEVEREIRO DE 2OI9

.!

PREFEITURA LDE o ARDO
Rainundo onato Carval

de

C T
ao

,q o<,1a4-

CPF:

RIZOMAR M DA COSTA - ME
CNPJ no. 23.880.57910001-20

RIZOMAR MÁRQUES DA COSTA
RG NR 029403742005-4 SSP/MA

e CPF: 007.404.853-85

2'

TESTEMUNHAS:

CPF:
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MAGAZINE RIO PARNAIBA
RIZOMAR M DA COSTA ME

CNPJ/MF: 23.880.579/0001 -20
lNS. ESTADUAL: 12.481.946-0

Rua: Benedito Romão De Sousa, 227, @nto
Cep: ô5.560-ü)0 Magalhães De Almeida - MA.

MODALIDADE

\irST0:

SEcRETÂRIA MUNIcrpÂL DE AsslsrÊtrlcn socru or sÂo BERNÁRDo . MA
PREGAO PRESENCHI. SRP NCOO1/2019

ÂBERTURA: 05 DE FEVEIRO 2019 ÁS O8:OO HORAS

PR"EZA"DO SENHORES;

SUBME"TEMOS ÁAPRECTAçÃO DA PROPOSTA NOS TERMOS DESCRITOS ABAD(O,
ASSUMINDO INTEIRARESPONSABILIDáDE PELO SEU TEOR E AS DEMÁIS
()BRTGAçÕES ESTABELECTDAS NO EDmÁr E SEUS ÁND(OS.

OBIETIVO: MATERIAI PERMÀNENTE E MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS

PROPONENTE:

MZÃO SOCUU RIZOMÁRM DACOSTA- ME, ESTABELECIDANA CIDADE DE MAGALHÃES

DEÁI"T{EIDA - MÂ
NA BENEDITO ROMAO DB SOUSA, Ne 227, CENTRO , CEP 65560-000, INSCRITÂ NO CNPJ

§;o8 O Nc: 23.880.579 IOOOL-?O

A6RATTO

AGRATTO

AGRATTO

AGRATTO

ARI{O

coNsur
coilsuL
PHILCO

PHItCO

Pt{ttco
coilsur

tG

ESMALTEC

AMVOX

EISYS

VE?{T DELTA

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

M(»ELO MOVETS

ÍIEi' DESCRTÇÂo MARCA QTD P. TOTAL

1 Ar Condicionado 24.m0 BTU 2 2.990,00 R$ 5.980,00

Ar Condicionado 18.flt0 BTU 4 2.795,00 RS 11.1m,00

3 AÍ Condicionado 12.ü)O BTU 6 1199,00 R$ 8.994,00

tu Condlcionado g.mo BTU '10 1.299,00 R$ 12.990,00

tiquldifi cador 03 Velocldades 175,00 R$ 525,00

RefÍigêrador Duplex 02 Portas 2.340,00 R$ 2.340,00

I Rêfrigerador CRAI0 01 Portas 1.506,18 R$ 3.012,36

Tv 49 Polegadas Smart ü, 2.990,00 R$ . 8.970,00

TV 43 Polegadas Smart tv a 2.250,00 R$ 6.750,00

12 Tv 39 PoleFdas gnart w 3 1.890,00 R$ 5.670,00

14 Freezer CHA2llO 01 Tampas 2 2.299,00 R$ 4.598,00

DVD PI.AY HDMI 3 294,00 R$ 882,00

19 Bêdêdouro Dê Coluna 2 798,00 R$ 1.596,00

20 Calxa Dê Som Amplificada AC1100 2 1.75827 R$ 3.516,54
,7 Antêna Digital 4 798,00 R$ 3.192,00

24 VentlladoÍ Parede 50 cm 40 229,00 R$ 9.160,00
,< Cadelra Secretaria Fixa 139,00 R$ 1.390,00

to Armario De Aço (}:l Portes 100 X 90 2 332,56 R$ 665,12

Armario De Aço 02 Portas Medindo 1,98 o s72,41 R$ 3í34,48
AÍmaÍio Dê Aço 02 Portas Mêdlndo 1,60 10 459,35 R$ 4.593,í)

lPRacEss0)U/22/eeJ/ _
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MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODELO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MtltÂ
QUATITY MOVEIS

ESMATITC

ESMALTEC

QUAUWMOVEIS

QUAIITY MOVEIS

solPtAsÍ
FORMA

MONDIAT

sot PtAsr

401,40

PBÂ:ZO DE VA"LIDADB DÂ PROPOSTA: 60 DIA§

Pn/UO DE ENTNEGAü CONFORilB EDITAL

CoI{DIçÔBS DB PÂGâ.[r{ENTO: CONFORME EDITAL

DADOS B/INCARIOS: AGENCIA 6953-1 CCr 3686-2 BÁNCO BRÁDESCO

-MA, 05 DE FEYBREIRO DE 2019,

0 CO'
RISOMAR M DA COSTA . ME

CNPf :2 3.880.579 / o0A1-2o
Empreúrio: Rimmar Marques da Costa

CPF:O07.404.853-85

m29 Armarlo Balcão MDF 02 Portas
-271,fiI 

'-10^- m30 Cadelra SêcÍetaÍla C/ Rodinha

462,11b31 Arqulvo De Aço C/ 04 Gevêtes RS 2.112,t56

4 504,9032 Arqulvo De Ago C/ 05 Gavetas R$ 2.019,60

I 2'19,00.,,. PÍatelhelÍa De Aço Aberta C/ Rcforço R$ 1.971,00

* 3 1.357,33RoupelÍo Dê Aço C/ 20 Portas R$ 4.07189

35 1 4E2,33AÍmaÍlo Oe Aço Trlplo 03 Portas R$ 482,33

Jb 5 329,00BlÍô De 1,20 M R$ 1.645,00

Fotão Autollmpante 04 Eocas 479,00 R$ 3.832,00

38 Fogão Autollmpante 05 Bocâs 2 750,00 R$ 1.500,00

39 longarlna 03 Lutarcs 5 425,00 R$ 2.125,00

40 tongarina 05 Lugeres 4 750,00 R$ 3.000,00

41 79,00Mesa De Plástico R$ 1.975,00

42 suportê unlversal Para w 4 29,00 R$ 116,m

43 10 239,00Ventllador Dê Coluna R$ 2.390,00

44 Gdelra De Plastlco S/ Braço Mono Bloco 2fi 39,00 R$ 9.750,00

VALOR TOTAL R$ 140.606,96II

MM@


