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SECRETARIA MUNICIPAT DE EDU

FUNDO MUNICIPAL DE EDU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420l0(X)1-50
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9. 2O1907OO1
ATA DE REGISTRO DE PREçOS Ne. 0r3 /ZOr9.

PREGÃO PRESENCIAL. SRP N9

017l2019

CoNTRÂTO NR 20190909004
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SÂO BERNARDO E A
EMPRESA: I AMORIM CASTRo-ME

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO, inscrita no CNPJ sob o 30j2A.420 /0007-

50, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro

-

São Bernardo/MA, doravante denominada

CONTRATANTE, neste ato, representada pela Secretaria de Educação: Srê Sâmia Coelho Moreira
Carvalho CPF: 447.037.243-91 RG: 016154552001-2, residente e domiciliado na cidâde de
Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições Iegais que lhe confere poderes para celebrar com
a empresa: I AMORIM CASTRO-ME, inscrita no CNPI ne.3O.7 47 .369 /0001-23, sediada na Av. Daniel
de La Touche/Rua Auxiliar II ne 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/MA, doravante denominada

CONTRÁTADA, têm entre si iusto e pactuado, nos termos contidos na proposta obieto do PP nq
01712019, e PROCESSO ADMINISTRÁTIV0 Ne 201907001 edaATADEREGISTRODEPREÇOSNR.
013/2019, que se regerá pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSUIÁ PRIMEIRA - DO OBJmO O presente CONTRATO tem por base legal o PRocEssO
ADMINISTRATM Na 201907001 - CPL-PMSB, tendo por objeto de conserto de mobiliárlos e
carteiras escolares com reposição de peças. Integram o presente contrato, independentemente de
transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI
de vinculação ao edital de licitaçâo ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a propostâ do
licitânte vencedor.

cúUsUTÁ SEGUNDA

- Do

vAI,oR

O Valor global pelos serviços do obieto contratual é de R$; 969.53O.OO ( novecentos e sessenta e
nove mll quinhentos e trlnta reais), que inclui os tributos, encarSos, frete ou despesas de qualquer
natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CúUSULA TERCETRA - Dos REcURsos TINÁNCEIROS
DOS TERMOS DE REFEIúNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente
ljcitação correrão por contâ de Recursos:

L2.36I.OA32.2I97.OOOO . MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA IURÍDICA
12.365.0A32.2103.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA
339039 000- OUTROS SERVrÇOS DE TERCETROS PESSOA IURÍDrCA
12.366.0421.2105.0000 - MANUTENÇÂO DA EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS

339039

339039 000- OUTROS SERVTÇOS DE TERCETROS PESSOA lU RíDICA
12.361.00s0.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAÇÃO
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA IURÍDrCA

crÁsurÁ QUARTA - Dos AcRÉsrMos E supREssÕEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais,

.rt";ff

contrato, até 25%
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(ünte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao arl 65 § 10 da Lei
8.666/93.
eurNTA - po pnezo on vlcÊucn
vigor na datá de sua assinatura e Íindar-se-á no dia 31 de dezembro de
2019, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo,

cúusulÁ

O presente contrato entrará em

conforme artigo 57, inciso I, da Lei ne 8.666/93,

cúusulÁ sExrA

- DA

e suas

alterações.

FtscAr,ruAçÂo

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretâria de Educação: Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta

do fornecimento obseryando, bem como propor a aplicação das penalidades previstâs

deste

instrumento.
CúU§ULA SÉTIMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Notã fiscal correspondente aos produtos adquiridos
já a Nota Fiscal deve está devidamente atestâda pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até
30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PAR(GRAFO PRIMEIRO

-

Os pagamenros, serão creditados em nome da CONTRATADA" medianre

transferência bancaria em contâ corrente da CONTRATADÁ" uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Contrato.
PARÁGRÁFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão 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.

PAR/íGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garântia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentâção de Certidão negativa de debito - CND. Bem como,
manter conforme artigo 55 inciso Xlll da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por eles assumidas, todas as condições de habilitação
e qualifrcaçâo exigidas na licitaçâo.
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.

cúusulÁ orrAvA - po REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver
aumento autorizado pelo governo Federal.

CúUSUTÁ NoNA - DAs oBRIGACÔES DA CONTRÂTANTE
A CONTRÂTANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar

b)

e

fiscalizar a execuÉô do contrato;

Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente

contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a
qualidade, inviolabilidade das embalagens, estádo de conservação e validade dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução
do contrato determinando o que for necessário a re8ularização das faltas ou defeitos
observados;
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c)

Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitaçâo
escrita da CONTR.ATADA, 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 obieto do contrato na forma do aÊ 73, inciso II, allneas a e b da Lei
8.666 /93.

DÉcrMÁ - DAs oBRtcAçôEs pA CoNTRÁTADA
O presente Contrato não poderá ser ob.ieto de cessão ou E"ansferêncja, no todo ou em parte.
A COMRATADA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste contrâto mediante emissão de Nota de Empenho
ou Ordem de Serviços e cronograma de enfega fornecido pela Secretâria Municipal de
Administração, em estritâ observância a sua proposta e ao Anexo VI, obseryando a
qualidade.

cl/íusutÁ

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da
prestação 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 a Secretaria Municipal de Saúde, 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 condiçôes do presente contrato e
de seus documentos integrantes, com observância dos requísitos, 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 trabalhistâs, previdenciários, e comerciais resultzntes da
execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretãmente 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
Secretâria Municipâl de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no totâl ou em parte, o obieto
deste conúato em que se verificarem ücios, defeitos ou incorreções resultântes dâ
execução,

cLÁsUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA - DAs PENAI.IDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estâbelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançôes previstas na Lei Federal rf A.666/93, aplicando
nos artigos 81 a 88.

PARÁGRArO PRIMERO

-

O atraso

injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará

a

CONTRATADA, à multâ de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o
valor do fornecimento, até o limÍte de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUIYDO - Álém da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRÁTANTE poderá,
garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções:
a)

Advertência;
Multâ de 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitaÉo

bJ

contratar com a administraçâo, por prazo nâo superior

a

Utr

e

impedimento d

2 (dois) anos;
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d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
con.iuntamente com a prevista na
PAR/íGRÁFO TIRCEIRO

- Após a aplicação

alÍnea't".

de qualquer penatidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas
os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cLísULA DÉCIMA SEGUNDA . DA REscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências conFatuais

e

as previstas em lei.

Constituem moüvos para

a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuai5 especificaçôes, projetos ou
prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, pro.ietos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusâo da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injusüficado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da C0NTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação não admitidas no editâl 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 Secretâria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §
le do arL 67 destâ Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTI{ATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que preiudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de altâ relevância e amplo conhecimento,
iustificadas 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 parte da CONTRATANTE, compras, acarretândo
modincação do valor inicial do contrato além do limite permiüdo no § 1q do arL
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 quê totâlizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e conEatualmente
impreüstas desmobÍlizaçôês e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADÀ nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seia 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
assegurado a
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou

0
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o direito de optar pela suspensão do

cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;
PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, asse8urando o contraditório e a ampla defesa.
PAR/íGRÁFO 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 CONTRÁTANTE;
iudicialmente, nos termos da legislação.

CLíSUIÁ DÉCIMA TERCEIRA . Do R.ECEBIMENTo DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante

nos anexos

planilhas

orçamentárias, parte integrante deste.
PARÁGRÁFo 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 disposifro da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estâbelecidos entre
as partes;
PARríGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARD0 poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato
poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificâda para regularizar no prazo Maximo de 15
(quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades prevlstas no Art 87 da Lei n" 8.666/93;
CLJíSUT,A DÉCIMA QUINTA - DÂ§ ALTERAçÔES

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justiÍicativas, no caso preüsto no arL da Lei
8.666/93.

cúUsUIÁ

no

DÉCIMA SEXTA - DA PUBLTCAçÂO

Dentro do prazo de 20 (únte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará
publicação em resumo, do presente Contrato.

a

cúUsulÁ SÉTIMA - DO FoRo
o foro da Comarca de sÂO BERNARDO no

Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em 3 [trêsJ vias de igual teor

e

forma, assinado pela partes

O BER

RDO

HO

SAMIÁ OE

54552001-2
CPF: 447 .037 .243'91,
secretária de Educacâo

f\^r

e

testemunhas abaixo.

), 09 DE SETEMBRO DE 2019

I

ril
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
E

n9.

47 .369 / 0OOt-23

Castro portador

RG: 056597412015-0, ssP/MA
CPF: 450.108.033-72

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF
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CONTRATO EDUCAÇÃO I AMORIM

ITEM

sERVIçO

DESCRIçÃO

V.UNIT

QUANT

VALOR

TOTAL
1

REGUTÁGEM
SIMPLES DE

CADEIRAS

Consertos de mecanismos de regulagem de
altura travados ou frouxos; Conserto de
mecânlsmo para aiuste de encosto e assento;

Conserto

de

bases quebradas

ou

800

19,00

15.200,00

tortás;

Consertos de alavancas quebradas
2

3

REPÂRO E
TROCA DE
RODINHAS DE
CADEIRÁS
RIPARO DE

Troca de rodízio e rodinhas assim como sua
limpeza facilitândo sua rotaÉo.

700

Reparação de brâços com defeitos de fábrica e

800

38,OO

30.400,00

BRAçO COM
SUBSTITUIçÃO

fixação deles na posição ideal aiuste de
800

47,00

37.600,00

500

88,10

44.050,00

500

49,00

24.500,00

r*

62,00

31.000,00

|""1"'n"l

parafusos as vezes com suas trocas de peças

DE PEÇA

4

Rf,PARO DO
EIXO CENTRAL

Avaliar e consertâr defeitos no eixo central
assirn como fazer sua regulagem.

coM
5

ll
l
6

7

I

REMONTAGEM
TROCA DE
EIXO CENTRAL
TROCÂ DE
COBERTURA
EM TECIDODE
CADEIRA
SECRETÁRIA
TROCA DE
COBERTURA
EM Tf,CIDO DE

CADEIRA
PRESIDENTE
TROCADE
COBERTURÂ
EM TECIDO

Trocar o eixo quando analisar que não tem
conserto.

Tro@r o tecido da cadeka quando houver
necessidade, redrando o tecido velho ou
rasgado e colocando o tecido trovo,

Trocar o tecido da cadelra quando houver
necessidade, retlrando o tecido velho ou
rasgado e colocando o tecldo novo,

Trocar o tecido da longarina quando houver
necessidade, retirando o tecido velho ou

I

I

l

900

t42,OO

127.800,00

Trocar

o tecido de banco quando houver
necessidade, retirando o tecido velho ou
rasgado e colocando o tecido novo.

500

48,00

24.000,00

Trocar o encosto quando houver necessidade
impossibilitando seu conserto.

700

45,00

31.500,00

700

46,50

32.550,001

700

z7

,oo

18.900,00

30,00

24.000,00

rasgado e colocando o tecido novo

IÁNGARINA
9

10

11

TROCA DE
COBERTURA
EM TECIDO DE
BANCO
TROCA DE
ENCOSTO DE
CADEIRA
TROCA DE
ASSENTO DE

77

CADEIRA
REGUIÁGEM
GERAL DE

13

A'USTE DE
MESAS COM

Trocar o assento quando houver necessidade
imposslbilitando seu conserto.

Avaliar as posiçôes de equilíbrio das mesas,
aiustar Darafusos e reparos de gavetas
Trocar parafusos para poder mudar sua
fixâção perante o equilíbrio

i

800
Í

I
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TROCA DE

74

15
I

PARÁFT'SOS
AJUSTE DE
ARMÁRIo DE
FERRO
R"EGULAGEM
DE ESTANTE
DE FERRO

AJUSTE DE ARII{ÁRIo DE FERRo

500

59,00

29.500,00

Regular as estantes como aperto dos
parafusos,soldas e pinturas

500

ltz,oo

56.000,00

Avaliar as posições de equilíbrio, aiustar

700

+5,00

31.500,00

500

32,00

16.000,00

500

37

,60

18.800,00

700

45,00

31.500,00

700

z2,00

15.400,00

Soldas médias feitas em portâs e estantes.

700

31,00

21.700,OO

Soldas grandes feitas em portões de aço e

200

70,00

14.000,00

1200

32,00

38.400,00

2400

32,00

76.800,00

coM
76
I

PINTURÁS
Á,USTE E
TROCA DE

I

parafusos e reparos de gavetas

PARÁFT'SOS

or Ánulnto
DE MDF

17

coLocAçÂo

Troca de puxadores e colocafo de pé, quando

DE PUXADOR
OU PÉ DE

houver necessidade

ÁRMÁRro DE
MDF

ColocaÉo de fundos de gavetas refazendo
assim toda o material da gaveta se houver

coLocAçÃo

18

DE FUNDO DE
GAVETÁS DE

necessidade.

Árularuos pn

I

MDF
AIUSTE E

19
I

FazeÍ manutenção corretiva em todos

coLocAçÃo
DE ARREBTTES

EMÁRMÁruOS
DE ALUMINIO

29

os

armários de aluminio assim mesmo como a
troca de posiçâo dos arrebites;

Soldas pequenas feitas

SOLDA DE

armários.

PEQUENO

em cadeiras e

ORTE EM
MOVEL DE

I

FERRO

30

SOLDA DE

MÉDIo PoRTE

I

EM MOVEL DE
FERRO

31

32

SERVIçOS DE
SOLDA DE
GRANDE
PORTE EM
MóVEL DE
FERRO
SERVIÇOS DE

TROCA DE
PORTA LTVROS

divisórlas de ferro

Fazer trocâ de Porta liwos em PVC rÍgido
padÉo FNDE existente que apresentarem
defeito e não for possível conserto.

EM PVC

33

RIGIDO
SERVIçOS DE
TROCA DE
PRANCHETA
EM PVC

FazeÍ troca de pranchetâ em PVC ígido
padrão FNDE existente que apresentarem
defeito e não for possível conserto.

.FOLHÀt{,
I

tI

PROCESSO
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FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA

{+,

MODALIOA DE

c
I
I

STO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420l0@1-50

34

RIGIDO
SERVIçOS DE
TROCA EM
PRANCHETA

Fazer troca de prancheta em MDF de 15mm

dupla face existente que apresentarem

1900

13,00

24.700,OO

2400

30,00

72.000,00

2400

30,00

72.000,00

defeito e não for possivel conserto.

DE MDF

35

SERVIçOS DE
TROCA DE
ASSENTO EM
PVC RIGIDO

36
I

SERVIçOS DE
TROCA DE
ENCOSTO f,M
PVC RIGIDO

Fazer troca de assento de PVC rígido padÉo
FNDE conforme modelo e cor existente quê
apresentarem defêito e não for possivel
conserto.
Fazer tloca de encosto de PVC rígido padrão
FNDE conforme modelo e cor existente que
apresentarem defeito e não for possível
conserto.

969.530,00

