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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06,125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O19O1OO1 - CPL/PMSB-MA
PREGÃO PRESENCIAL N". OOI/2019.

CONTRATO QUE ENTR-E SI FAZEM, DE UM
LADO. A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MÀ f, DO OUTRO LADO A
EMPRESA: RIZOMAR M DA COSTA - ME

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo.
inscrita no CNPJ no 06.125.389§001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÀO
BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, nesle alo, representada pelo MANOEL DE

JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 23302337 e CPF: 426.25L.492-72 , Secretário Municipal de Saúde,
residenle e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA, no uso de suas anibuições legais que the confere
poderes para celebrar com a empÍesa: RIZOMAR M DA COSTA - ME, inscrita no CNP| n0. 23.880.579/0001-
20, sediada na Rua Benedito Romáo nr. 506 - Centro - Magalhaes de Almeida/MA, neste ato representada
pelo Sr. RIZOMAR MARQUES DA COSTA, portador da RG NR 029403742005-4 SSP/MA, e CPF:
007.404.853-85, residente e domÍciliado na cidade de Magalhàes de Almeida/MÁ doravante 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 regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as

cláusulas e condições seguinles:

CLAUSULA 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), para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Integram o presente contrato,
independentemente de transcÍição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. 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 objeto contratual é de RS: 3 18.821.40 (trezentos e dezoito mil oitocentos e

vinte e um reais e quarenta centavos), que inclui os tributos, encargos, ftete ou despesas de qualquer natureza
que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RXCURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitaçâo correrão por

conta de Recursos:

l0.122.0050.2054.0000 - MANUTENÇÂO ne SeC. DE SAÚDE
449052 - Material Permanente

10.301.0340.1015.0000- MANUTENÇÃO oO rUNOO MIJNICIPAL DE SAÚDE
449052 - Material Permanente

cLÁsULA QUARTA - DOS ACRÉSTMOS E SUPRESSÓES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contÍato, até 257o (vinte e cinco) por cento do

valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l' da Lei 8.666/93 .

CLÁUSULA QUINTÁ - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3lll2l20l9, podendo ser

pronogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da
Lei n'8.666/93, e suas alteraçôes.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÁO

Contrato n' 20190215004 CPL PMSB/MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDô: -
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de adminisÍação: Sr. Francisco
das Chagas Garces Silva CPF:039.219.093-17 - Servidor da Secretaria Municipal de Saúde que poderá a
qualquer tempo, determinaÍ o que for necessiírio à regularização da falta do fomecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do PÁGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentâção da Notâ fiscal conespondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, m€diante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco Brâdesco, Agência 6953-l Conta
conente 368G2, uma yez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRÀFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal seni motivo de
correção por paÍe da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja defi nitivamente sanado.

PARTIGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FCTS. Tal
comprovaçâo será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, Çm
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas
na Iicitação.

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CLAUSULA NONA . DAS OBR GACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATÂNTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será Íesponsável
pelo acompaúamento e fiscalizâção 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 execução do contrato determinando o que for necessário a

regularização das falhs 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 coÍnpetências, 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 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não podeá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste conÍato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cÍonograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo vl, observando a qualidade.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

c) Manter preposto com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestação do
serviço 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;
d) Observar o hoúrio do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o confato e serviços, de segunda a sexta-
feiral
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integÍantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relâtiyas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato 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
Admi nistração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contÍato em que se verificarem vícios, defeitos 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,
sujeitaní a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PAfuIGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3yo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, até o limite de l07o (dez por cento).

PART{GRAFO SEGUNDO - Além da muha indicada no parágrafo anterior, 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 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitaçâo 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 Administração Pública
enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO Após a âplicação de qualquer penalidade será feita comunicaçâo escrita à

CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os

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

CLÁSULA DÉCIMA SE UNDA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqúências contratuais e as

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

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

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e prazos;

c) - a lentidâo do seu cumprimento, levando a CONTRÂTANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos

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

rll, - F0LH
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTAÍD DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

D - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outÍem, a sessão ou transferência totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incor?oração não admitidas no edital e no contrato;
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 Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do art.
67 desta Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decretaçâo ou a instauraçâo de insolvência civil;
j) - a dissoluçâo 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 contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estií subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, poÍ 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
perturbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensôes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevishs
desmobilizações e mobiliações e oufas 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 intema ou gueÍra, assegurado a CONTRATADA o direito de optaÍ
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, issegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARTIGRAFO 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 deverão ser entregues conforne Cronograma constante nos anexos planilhas oÍçamenúrias, parte

integrante deste.

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

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

disposiçâo da CONTRATADÂ, para serem conigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as panes;

PARTIGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2" vez, o contrato poderá ser

rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstâs no Aí. E7 da Lei n'8.666/93;

cLÁsULA DÉcIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação
em resumo, do presente Contrato.

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

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

sÃo BERNARDo(MA), l5 DE FEVERE|Ro DE 2019

/

L./'-
FEIT MUNICIPAL DE S O BERNARDO

G/
RIZO AR M DA COSTA _ ME

CNPJ no. 23.880.579/0001-20
RIZOMAR MARQUES DA COSTA
RG NR 029403742005-4 SSP/MA

e CPF: 0ô7.404.853-85

êôrÉ

TESTEMUNHAS:

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BEd,NARbO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

úaruorl or tesus srLVA DE sousA
RG: 2330237

CPFt 426.257.492-7 2

CONTRATANTE

CPF:

I

tk
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MAGAZINE RIO PARNAIBA
RIZOMAR M DA COSTA ME

CNPJ/MF: 23.880.579/0001 -20
lNS. ESTADUAL: 12.48'1.%Ç4

Rua: Benedito Romão De Sousa, 227, Cerlrlro

Cep:65.5ô0{00 M4alhães DeAlmeida - MÀ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNÁRI}O . MÂ
PREGAO PRESENCIAL SRP NCOO1/2019

ÁBERTURA 0s Ds rEvEIno zors Ás 08:00 HoRAs

PREZÁDO SENHORES;

SUBMETEMOS ÁAPRECIAçÃO DA PROPOSTA NOS TERJI{OS DESCRITOSABÁIXO,
ÁSSUMINDO INTEIRA R-ESPONSABILIDADE PELO SEU TEOR E AS DEMAIS
oBNGAÇÔES ESTÁBELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

OBIETIVO: MATERIAL PERMÁNENfi E MOVEIS EI,ETRODOMÉSTICOS

PROPONENTE:

NNZÃO SOCUT; RIZOITIAR M.DA cosTA - ME, ESTABELEGIDA NA GIDÁDE DE MAGAIIIÂES
DEÁLiIEIDA- MA

NA BENEDITO ROMAO DE SOUSA, NC 227, CENTRO, CEP 65560.000, INSCR"TTA NO CNPJ

S0B O l{c: 23.880.57910001-2o

PROCESSO

MODALIOADE

\iilii0:

AGRATTO

AGRATTO

AGRATTO

AGRATTO

ARNO

coilsur
CONSUL

PHtICO

PH .CO

PHILCO

CONSUL

coÍ{sut
TG

ESMATTEC

AMVOX

EISYS

VENT DETTA

MODETO MOVEIS

MODETO MOVET§

MODETO MOVEIS

ÍIEf DESCRçÂO MARCA QTD P. TOTAL

Ar Condicionado 24.ü)0 BTU 2.990,00 R$ 23.920,00

2 AÍ Condicionado 18.0@ BTU R$ 55.900,00

20 R$ 29.980,00

4 Ar Condlclonado 9.m0 BTU 20 1299,00 R$ 25.980,00

Uquidifi cadoÍ 03 Vêlocidades 3 Í75,00 R$ 525,00

6 RefÍiçredor Duplex 02 Ponas 2 2.340,00 R$ 4.680,00

7 Refrigerador CRA30 01 Portas o t.506,18 R$ 13.555,62

I Tv 49 Polqadas Smert tv 7 2.990,00 R$ 8.970,00

I Tv 43 Pole8adas Smart tv 2.250,00 R$ 4.500,00

10 Tv 39 Polegadas Smart tv 2 1.890,00 R$ 3.780,@

11 FÍeêzer 02 Tampas 3.600,00 R$ 7.200,00

12 Freezer CHA220 01 Tampas 2299,00 R$ 4.598,00

í3 DVD PLAY HDMI 4 294,00 R$ 1.176,00

Bededouro De Coluna 4 798,00 R$ 3.192,m

1.758,27 R$ 3.516,54

16 Antêna Digital 4 798,00 R$ 3.192,00

17 Ventilador Parede 50 cm 60 229,00 R$ 13.7,10,m

18 Cedeira Sêcrêtarie Fixâ 139,00 R$ 2.780,00

19 ArmaÍio De Aço 02 Portas 1m X !X) 332,56 R$ nng2
ArmaÍlo De Aço 02 Portas Mêdlndo 1,98 20 572,41 R$ 11.4§.n

P.UNtT.

3 lAÍ Condlcionado 12.000 BTU

2

2

2

215 lcâlxa De Som Amplificada AC110O

Irl

Lr4

lzol

20

7

1.499,001

la
I zo I z.zgs,oo1

f
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PROCESSO
MODELO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODELO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MODETO MOVEIS

MII,I.A

MIlI.A
MtuÁ

QUATJTY MOVEIS

ESMATTEC

ESMATTEC

QUAUTY MOVEIS

QUAUWMOVEIS
sorplÁsÍ

FORMA

MONDIAT

sol PlásÍ

ADE

38

PRAZO DE VIIf,II}fi)E DA PROFOST& 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGÂ: COIIIFOXIIE EDITÁL

cotvDIçÔE§ DB PACA.IiIBNIO: CO FORIT{E EDITÁL

DADOS BÁNCÂRI(X|: ÂGBNGIA 6953-1 GC: 3686-2 BANCO BRÁDESCO

-MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2019.

RISOiíARM DACOSTA. ME

CNPf :23.880.579 I O0OT'2O

Bmpresário: Risomar Díarques dâ Costa
cPFr007.404.853-85

a

21 AÍmarlo De Aço 02 Portas Medlndo 1,60 -R$---9Ír,00
R$ 2.4f]8,40), AÍmaÍlo Bakão MDt 02 Portas 6 401,40

I
20 271,464,, Cadêlra Sêcretarla C/ Rodinha R$ 5-429fr

8 462,1124 Arqulvo De Aço C/ 04 Gavêtas R$ 3.696,88

I 504,9025 Arqulvo De Aço C/ OS Gavêtas R$ 4.039,20

6 219,0026 Prâtelhêlra De Aço Abertâ C/ ReÍorço Rs í.314,00

1.357,3327 Roupêlro De Aço C/ 20 Portas R$ 6.786,65

28 AÍmarlo De Aço fÍaplo 03 Portas 3 482,33 R$ 1.446,99

2 977,0729 ArmaÍlo De ASo 06 Portes R$ 1.954,14

30 Balcão Pla De Aço 2 782,33 R$ 1.s64,66

JI BÍÍô Dc 1,20 M 10 329,00 R§ 3.290,00

32 479,00totão Autollmpante 04 Bocas R$ 5.748,00

4Fogão Autollmpante 06 Bocas 750,00 R$ 3.000,00

u longaÍina 03 lugaÍe§ 15 425,00 R$ 6.375,00

35 10 750,00Lontarlna 05 Lutares R$ 7.s00,00

Jb Mese Dê Plástlco 79,00 R$ 3.160,00

10 29,005t Supone Unlt êrsâl Para w RS 290,00

30 239,00Ventilador De Colune R$ 7.170,00

500 39,0031 Cadêira Dê Plastlco S/ Braço Mono Bloco R$ 19500,00

R$ 318.821,40VALOR TOTALI II

/7/

!

12

33

40 I

#
/


