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PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9. 2O1907OO1
ATA DE REGTSTRO DE PRIçOS Ne. 013 /2019.
pREcÂo PRESENcIÂL- sRp Ne 012l2019
CoNTRATO NR. 20190909001

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM I,II,DO, Á
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE sÀo BERNARDo/MA

E Do oUTRO tltDO A

EMPRESA:

,

AMoRIM

CASTRO-ME

Â PRf,fEtTURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa lurÍdica de Direito
Público lnterno, inscrita no CNPI no 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 - Centro, SÂO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRÂTANTE, neste ato,
representada por representado neste ato pelo Secreúrio de administração Sr. MANOEL DE IESUS
SILVA DE SOUSA portador do RGi 2330237 - SSP/PA e CPF: 426.251.492-72, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: IAMORIM CASTRO-ME, inscrita no CNPI
ne. 3O.7 47.369 /OO01-23, sediada na Av. Daniel de La Touche/Rua Auxiliar II nq 28A - Quadra 13 Cohajap - São luis/MA, neste ato representada pelo Senhor: Francisco amorim Castro portador do RG:
056597412015-0, SSP/MA, CPF: 450.108.033-72, residente e domiciliado na cidade de São Luis/MÀ
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta
objeto do PP na 017/2019, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 201907001 e dâ ATA DE REGISTRO DE
PREçOS NR. O13 /?O19, que se regerá pela Lei n.e 4.666/93, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

cúusULA PRIMEIRÂ - DO oBlrro o presenre CONTRATO tem por base legal o PROCESSo
ADMINISTRATM Ne 201907001 - CPL-PMSB, tendo por objeto de consêrto de mobiliários com
reposlção de peças. lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus
anexos e a Proposta da Contratada. Coníorme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital
de licitâção ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CúU§ULA SEGUNDA . Do vALoR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R$: 119,750,00 ( cento e dezenove mil
setecentos e cinquenta reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer
natureza que incidam sobre o obieto do contrato.
TERCEIRA . DoS REcURsos FINANCEIROS
DOS TER"MOS DE REFEITÊNCIA: As despesas decorentes da contratâção da presente
por contâ de Recursos:
correrão
licitação

cúUsUIÁ

MANUTENçÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E FINANÇAS - 04.12Z.OO50.20 12.OOOO
339039 - 000 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Iurídica

cLÁsurÁ QUARTA - Dos AcÚsrMos E suPREssÔEs
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmâs condições contratuais, os acréscimos ou

A

supressôes que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 257o
(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 1e da Lei

8.666/93.

CúU§ULA QUINTA - Do PRÁzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e nndar-se-á no dia 31 de dezembro de
2019, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei na 8.666/93,
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A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretâria de lzaniel Cutrim
Bogéa, que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do
fornecimento observando, bem como propor

a

aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSUIÁ SÉTIMA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos
iá a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até

30 (trinta) dias contâdos da data do atesto.

PARíGRAFO PRIMETRO

-

Os pagamentos, serão creditâdos em nome da CONTRATADA, mediante

transferência bancaria em contâ corrente da COI{TRÁTADA, uma vez satisfeitás as condições
estabelecidas neste Contrato.
PA&ÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissâo ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seia definitivamente sanado.

PARÁGRi{FO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÂTA-DA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FCTS. Tal
comproyaçâo será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como,
manter conforme artigo 55 inciso XIIt 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.
PAR/íGRÂFO OUARTO - A CONTRATÂNTE 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.

CúUSUTÁ oTrÁvA - Do REAru§tE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver
aumento autorizado pelo governo Federal.

cúusulÁ NoNA - DAs oBRrcAçôEs DA CoNTRÁTANTE
Á CONTR.ATANTE obrigar-se-á:
aJ Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrato;

bl

Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será

responsável pelo acompanhamento e frscalização da execução do objeto do presente

contrato. Ao servidor designado, compete entre ourras obrigações, verifrcar a
qualidade, invlolabilidade das embalagens, êstâdo de conservação e validade dos
produtos, anotândo em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução
do contato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados;

c)

Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitaÉo
escrita da CONTRÂTÁDA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la
em todos os casos omissos;
As decisões e providencias que ultrapâssarem as competências, do representante
deverão ser solicitadat a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
Receber o objeto do contrato na forma do arL 73, inciso II, alÍneas a e b da Lei

d)
e)

8.666/93.

CúUSUIÁ DÉCIMA - DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou traDsferência, no todo ou em parte.
A CONTRÂTADA 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
la Secretaria Municipal de
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Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando
qualidade.

a

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da
prestâção do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar
esclarecimentos necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a
execução do fornecimento, e â Secretâria Municipal de Administração, quando
solicitado;
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 condições do presente contrato e
de seus documentos integrantes, com obseryância dos requisitot bem como da
Iegislação em vigor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistâs, previdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretâmente 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 Ad ministração;
h) Reparax corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto
deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.

CLíSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ . DAs PENALIDADES
O dêscumprimento, total ou parcial, por parG da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, su.ieitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Fedêral na 8.666/93, aplicando
nos aftigos 81 a 88.
PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADa" à multa de mora correspondente a 0,3Vo (três centésimos por cento] ao dia, sobre o
valor do fornecimento, até o limite de 10%o (dez por cento)PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da mulrâ indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções:
a)

Advertência;
bJ

c)

Multa de 10 0Z (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
Suspensão temporária de participação em licitação

e impedimento de

contratar com a adminÍstração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
dJ Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
coniuntamente com a prevista na alínea "b".
PÂRr(GRArO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no iornal Oficial do Estado ou D0U, constando o fundamento legal, excluídas
os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.
CLÁSUIÁ DÉCIMA SEGUNDA. DA REscIsÃo
A inexecução totâl ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais
as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, e
ficações, projetos ou
prazos;
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bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e
prazos;
c) - a lenüdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulâdos;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subcontratação totâl ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação não admitidas no edital e no contrato;
gJ - 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 §
1e do arL 67 desta Lei Federal na 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
jJ - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTIIATADA;
k) - a alterafro social ou a modiÍicação da finalidade ou da estruturâ da
CONTRATAD,T 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 está subordinado â C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CoNTRATANTE, comprat acarretãndo
modiÍicação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1q 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 interna ou guerra ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessir"as e contratuaimente
imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras preústãs, 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 fornecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guera, assegurado a
CONTRATADA o direito de optâr pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seia normalizada â situação;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serâo formalmente moüvados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRÂFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo nos

casos

enumerados nas alÍneas 'a' a 'l' desta cláusula:

bJ amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

iudicialmênte, nos termos da legislação.

CúsUm DÉCIMÁ TERCEIRA " Do RECEBIMENTo Dos PRoDUTos
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos
orçamentárias, parte integrante deste.

anexos planilhas
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PARíGRAFO PRIMEIRO

-

O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que

os serviços que não satisfizerem as condições citâdas na proposta e no edital serão recusados e
colocados a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre
as partes;

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

poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15
(quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no Art 87 da Lei n' 8.666/93i

cLísUI.A DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERÂçoES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no arL da Lei n"
8.666 /93.
DÉctMA sExrA - pA puBlrcÂçÃo
diat contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará
publicaçâo em resumo, do presente Conúato.

cúusutÁ

Dentro do prazo de 20 (vinte)

a

CúUSUIÁ SÉTIMA . Do FoRo

de SÂO BERNARDO no Estado do Maranhão, será
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.
O foro da Comarca

o competente para dirimir

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em 3 [três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testemunhas abaixo.
SÂo BERNARDOIMAI, 09 DE SETEMBRo DE 2019
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PLANITHA DO CONTRATO
ITEM

sERVrçO

DESCRTç40

QUANT

VATOR TOTAT

V.UNIT
,1

REGULAGEM SIMPLES DE CADEIRAS

Cons3rb6 do mêcanisros dê aegulsgem
elfuÍa travedG ou frouxos; Consêrto

do
dê

100

19,00

1.900,00

100

13,90

1.390,00

'100

38,00

3.800,00

100

17,00

4.7m,m

eixo qu8ndo analisar que náo bm

100

88,10

8.810,00

tecido da cadeila quendo houver

'100

49,00

4.900,00

100

62,00

6.200,00

200

142,00

28.400,00

100

48,00

4.800,00

100

45,00

4.500,00

mecânismo prra ajusb de êncosto e 8ssênb;
ConseÍb de basos quobradas ou tortas;

I

Consortos do ahvanca8 quebradas
I

Troca de rodízio

I

3

REPARO DÊ BRAçO COi.I
SUBSTITUIÇÃo DE PEÇA

4

REPARO DO EIXO CENÍRAL COIú
REMONTAGEM

rodinha3 assim como sua
limpezâ facilitrndo lua rot ção.
Reparaçáo de braçol com dsÍeitos ds fábÍics e
lixaçâo delos na posição ideal aju6b de
paraÍuso3 aa vozaa com suas bocas de peÇa6
Avaliar E conseÍlsr dsfsitos no 6ixo cênbal as3im
comot or 3ua rogrlaqêm.

5

TROCA DE EIXO CENTRAL

TÍocaÍ

2

REPARO E TROCA DE RODINHAS DE

CADEIRAS

o

consêrb,

Írocer

CADEIRA SECRETÁRIÂ

necessidado, retjÍando o bcido \relho ou msg8do
e colocando o trcido novo.

TROCA DÊ COBERTURA EM TECIDO
OE CADEIRA PRESIDENÍE

T

I

12

REGULAGEI' GERAL DE

AJUSÍE DE MÊSAS COIÚ ÍROCA OE
PARAFUSOS
14

AJUSTE DE ARMARIO OE FÊRRO

15

REGULAGEÍI, DE
COM PINTURAS

16

AJUSTE E TROCA DE PARAFUSOS DE
ÁRtitaRto DE irDF

E§ÍANIE

DE FERRO

colocAçÃo

DE PUXAooR OU PÊ 0E
ARIIARIO DE MOF
COLOCAÇÃO OE FUNDO OE GAVETAS
DE ARiTAR'OS DE illDF

29

o

impossibilitando seu corserto.
Trocar o a33ento qusndo houveÍ nocessidade
impossibilitando sau conrêÍto.
Avâliar as po3içóos dê equilíbío das ma3as,
aiustsr psÍ8tuso! o roparos de gavglas
Trocar parafulo! psra podsr mudsí sua fixaÉo
p€ÍanE o 6quilibÍio

60

46,50

2.790,00

'100

2l,00

2./W,A)

100

30,00

3.000,00

AJUSTE DE ARMARIO DE FERRO

í00

59,00

5.900,m

Regulsr 8s eltsntss como aperlo dos
paraf usos,soldas e pintrrn5

100

112,00

11.200,m

'100

45,00

4.500,m

í00

32,00

3.200,00

100

37,60

3.760,m

Fazgr mlnubnçao coÍreüva gm todos o!

100

45,00

4.5m,m

armáriog d€ aluminio 8!rim mê9mo çomo a Eoca
de posição do8 arrsbibs;
Soldas psquens3 feit s êm câdeiras e Ermários.

'100

22,00

2.2úJ,A)

100

3í,00

3.1ú,ú

50

70,00

3.500,00

Avelisr

as

de

posições

L

equilíbrio, ajustar

p8Íafuso3 ê rêpaÍos de gavctas
Troca de puxadorc! o colocação de pé, qusndo
houveÍ nccassidado
Colocação do fundo! do gE\,/êtâs refazendo

asrim

bd! o mâbdal

da gawb so hou\êr

nscÊccidado.
AJUSTE E COLOCAçÃO DE
ARREBITES EM ARIíÀRIOS DE
ALUMINIO
SOLDA DE PEOUENO ORTE Eill MOVEL

19

tocido dâ longarina quando houvsr

n€cessidads, nürando o hcido velho ou rasgsdo
e colocando o bcido now
Írocer
bcido dê bânco quando hou\rer
necassidado, Irürando o bcido velho ou raEgado
e colocando o tscido novo.
Trocâr o ercolto quando houver necêssidadê

TROCA OE ASSENTO DE CADEIRA

i

o

Trocár

11

18

necessidadG, Íetirando o bcido vslho ou resgado
e colocando o tacido novo.

LANGARINA

TROCA OE ENCOSTO OE CADEIRA

17

Tro6r o têcido de cadêira quendo houwr

TROCAOÊ COBERTURA EM TECIDO

TROCA DE COBERTURA EÍIi TECIDO
DE BANCO
'10

o

TROCA DE COBERTURA EÍiI TECIDOOE

DE FERRO
30

"l

I

Íoit !

SOLDA DE IiIÉDIO PORTE EIiI i'OVEL
DE FERRO

Soldas mádi8§

SERVIÇOS DE SOLOA OE GRANDE
PORTE EI' I ÔVEL DE FERRO

Soldas gÍsnde!

om

podr§ I esüentês.
I

Ísitrr em poÍtôes do aço

o

divisórias de terro
119.750,00

