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CONTRATO N" 2O2OO43OOO2 CPL. PMSBiITÍA

CONTRATO QUE ENTRE SI F'AZEM, DE UM
LAI'O, A PREtr'EITURA MUNICIPAL I'E SÃO
BERNARDO/IVIA E DO OUTRO LN)O A
EMPRDSA: V. E. ROCHA FERREIRA - WV
COMÉRCIO

Pelo presente instnrmento, o Münicípio de Sâo Bemardo. Eslado do Mranhâo, com sede administraüva,
na Prefeitura Municipât, locâlizâdâ Ía Pça BemaÍdo coelho de Almeida 862 - Centro - São Bemardo-Ma,
inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001{E, repÍesentado neste alo pelo Secretiário de Saúde:
HAROLDO AIRES CASTRO, RG: 026456,162003-3 GEruSPC-MA CPF: 617.168.803-78, residente e

domiciliada na cirlade de São Bemardo/.1r,ÍA, dorâvânte denominâdâ CONTRATÂNTE, no uso de suas

atribuiçÕes legais que lhe confeÍe poderes para celebrar com a empÍEsl: V. E. ROCHA FERREIRA - VW
COMERCIO, inscritâ no CNPJ no. 3 3.809.045/0001ó0, sediada na Rua das Tulipas n" 335 - Bairo - Joquei
- TeÍesina/Pl, neste ato represenada pelo Senhor: Râfael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, portador do CPF
no010.996.003-32, Íesidente e domiciliado na cidâde de Teresinâ/Pl, doravante denominadâ
CONTRATADA, têm enÍe si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta dâ ATA DE RDGISTRO
DE PRI,ÇOS N". 012/2020, PREGAO PRESENCIAL SRP N" 018/2020, PROCESSO
ADMINISTRATryO N". 202002001 que se regeú pela Lei n.o 8.666193, mediânte as cláusulas e

condições seguinles:

cLÁusuLA PRIMf,IRA - DO OBJETO O presente CONTRATO rem por base legal o PROCESSO
ADMINISTBATryO N' 202002001- CPL-PMSB, tendo por objeto fomecimento de material permanente
(eletÍodomésücos). lntegraÍn o pÍesente contrato, independentemente de transcriç.ão, o Edital seus anexos e a

Proposta da Contraladâ. Conforme preceituâr o artigo 55 incíso XI de vinculâção ao edital de licitâção ou termo
que a disp€nsou ou inexigiu. ao coÍvite e a pÍoposla do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA . DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual e de R$: 188.108 0 ( cento e oitenta e oito mil
quatrocentos e oilo re&is e cinq[enta c€ntavos)' que inclui os lributos, encargos, frele ou despesas de

qMlqueÍ nalurez que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCI,IRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS ITRMOS IrE REFERÊNCh: As despesas decorrentes da contrataçâo da pÍes€nte

licitaçâo correrão por contâ de Reculsos:

10.122.0050.2054.0000 - MANUTENÇÀO Oe. SrC. Os SaÚUe
449052 - N{aterial Permanente
10.301.0340. 10t 5.0000- MANUTENÇÃO DO FUNDO MLNICIPAL DE SAÚ'DE
449052 - Nfuterial PeÍnânente
10.301.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
449052 - Mâterial PeÍnanente

CLÁSULA QUARTA. DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
À CONTRATADA Iicâ obrigada a ac€itar, rlâS rlesrnas coÍrdições co[úatuais, os acréscirnos ou supressôes

que se hzerem necessários no fornecimento dos materiais. objeto deste conÍato, até 2570 (vinte e cinco) por

cento do valor iúcial atualizdo do contràto. em úsenância ao aí. 65 § l. dâ L€i 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGTNCIA
O presente contrato entrará eur vigor na data de sua assinatura e findar-se-á uo dia 3lll2/2020- podgn{o ser

pronogado, âÉs ranifestâçâo dâs pafies envolvidas, mediante Termo Adiüvo. conforme aÍtigo 57, inc\o l,

'Sr\

I





P!í .FOLHANO

PRoCESg0

(

lô20 ,oôI
PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARAT{HÂO
PRAçÂ BERNARDO COELHO DE A1JIIEIDA NO 862 - CENTRO

CNPJ: 06.125.1§9/0001€8

CLÁUSULA SEXTA . DA FISCALIZAÇÃo
A fiscalização do Contrato seú efetuâdâ por senidor designado pela Secretaria de Saúde sr. Izaniel Cutrim
Bogea que poderá a qualquer tempo, determinar o quc for necessário à regularizaçâo da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA Sú,TTMA - DO PAGAMENTO
O pagâmento s€rá efetuado após apÍesentaçâo dâ Notâ fiscal correspondente aos produtos adquiridosjá a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados dâ dâta do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os paSaruentos, serâo creditados ern noure da CONTRATADA, rnediar[e
Íansferência bancaria em contâ coÍrente da CONTRATAI)A, uma vez sâtisfeitas as condi@s estabetecidâs
neste Contrato.

PA&IGRAI'O SEGUNDO - Qualquer erro ou omisMo ocorrida na documentrção fiscal senl motivo de
corÍeção por part€ da CONTRATADA e lnverá eut deconêrtcia, suspensâo do prazo de pagarnento até que o
problema seja definiúvamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pâgamento reaüzado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularizçâo fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tâl
compÍovação seÍá feita mediante apresentâção de Cenidão negativâ de debito - CND. Bem como, marter
conforme artigo 55 inciso )(III da obrigação dâ conÍatada de mânter, durante toda execuÇão do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualificação
exigidâs na ticitâção.

PAR{GRAFO OUARTO - A CONTRATANTE nâo pagarájuros de morà por atraso no pagamento, cobÍado
através de documentos não hibil, total ou parcialmente, bem como 1nr motivo de pendência ou
des€umprimento de condições contnírias.

CLÁUSULA oITAvA - DO REAJUSTT
O valor do pÍes€nte Contralo so poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigenci4 se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

LAN NA-D A ES DA CONTRATAN
A CONTRATANTE obrigâÍ-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contÍato;
b) Designar um servidoÍ dâ Secretaria Municipal de Administração que seú Íesponúlel
p€lo acompanhâmento e fiscalização dâ execuçâo do objeto do pÍesente contràto. Ao servidoÍ
designado, compete entÍe outras obrigações. verificar a qualidade, inüolabilidade das

embalagens, eslâdo de conservação e validade dos produtos, anotando em Íegisüo prôprio
todâs as ocorências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necesúrio
a regüarização dâs faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de pÍesteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATN)A, informaçõ€s adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os

casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competêtrcias, do ÍePÍesentante
deverão seÍ soücitâdâs, a s€us supeÍioÍes em tempo htábil para adoçâo das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b dâ Lei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRÁTADA
O presente Contrato úo podení ser objeto de cessão ou tranúerênci4 no todo ou em parte.
A CONTRATADA úrigaÍ-se-á a:

â) EntregaÍ os serviços objeto deste contrato mediante emissâo de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronogÍ na de entrega fomecido pela Secretaria Municipa{ de
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Administração, em estrila observância a sur proposta e ao Anexo YI, observando a
quâlidâde.

c) Manter preposto com anuência da AdminisÍação Municipal m localidade da prestâção do
serviço para represenüi-lo na execuçâo do contrato e prestaÍ esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompan}ar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de AdminiíÍação, quando soliciÍâdo;
d) Observar o honirio do expediente administrativo, compÍe€ndido enÍe 09:00 h as 12:00
como sendo o horáÍio adminisúativo para tralaÍ sobre o conÍato e sewiços, de segunda a
sexta-feiÍal
e) Cumprir fielmmte o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
docurnentos inlegrarúes, corn observância dos reqüsitos, benl como da legislação eru vigor
para perfeita execução do contrato;
f) fucar com todâs as despesas, exigidas pnr lei. relaüvas ao objeto do contrato respondendo
pelos encaÍgos trabalhistâs, previdenciifuios, e comerciais resútantes dâ execução do confato
e outros corresrpondentes:
g) Responder pelos danos causados dirctarnente a aúúnist-raçâo ou a terc€iros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato não exclúndo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da Íiscalização ou acompanhaÍrrcnto efetuado pela Secretada
Municipal de Administração;
h) Reparar, conigir ou subsütuir, as $âs expen$s, no total ou em paÍe, o objeto deste
contrato em que se verificarem lícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuÉo.

CLISULA DÉCtrT{A PRIMEnA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, lotal ou parcial, por paíe dâ CONTI{ATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sqeitaní a CONTRATADA as sânções previstas na Lei Fedeml f 8.666193. aplicando nos
aÍigos 8l a 88.

PARIGRAFO PRIMERO - O atraso injushficado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitârá a
CONTRATADÁ, à multa de mora correspondente a 0,3% (tÉs centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do

fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARTIGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no paÍágrafo anterior, a CONTRATANTE podeníl
garantila a previa defesa, aplicar à CONTRATADA, ÍIâ hipotese de inexecuçâo totâl ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

a) AdveÉência;
b) Multa de l0 70 (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Susp€nsão tempontia de paÍicipação em licitrção e imp€dimento de contrataÍ com

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

d) Declaração de inidoneidade para licitâÍ ou contrahÍ com a Administração Fública
enquânto perdunrem os motivos determinântes dâ punição.

e) As sanções preüstas nas âlíneâs "a", "c" e "d" podendo ser aplicâdas conjutâmente
com a preYislâ na alíneâ "b ' .

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penatidade seni feita comunicação escritâ à
CONTRATADA e pubticada no jomal Oficial do Municipio, Estâdo ou DOU, constando o fundamento legal.

exclúdas os casos de aplicação das penatidades de advenências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCtrvIA SE A. DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contràto enseja a sua rescisão, com as cons€qüências contratuais e as

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

a) - o não cumprimento de cláusúas contratuâis, especificações. pÍojetos ou pra7úa\

lr;:jr-On*."," 
irregular de cláusulas contratuais. especificaçôes. prqetos 
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c) - a lentidilo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidâde da conctusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos pr:zos
esúpulados;
d) - o afâso injustificado no início da obrà. serviço ou fomecimento:
e) - a paralisaÉo do fomecimento, semjusta causa e previa comunicação à
CONTRÂTANTE:
0 - a subconlrdlação total ou paÍcial do seu objeto, a associaqão dâ CONTRATADA
com outrem a sessão ou transfeÉncia totâl ou paÍcia], bem como a fusão, ciúo ou
incorporaçâo nâo admitrdas no edital e no contrato:
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas ;rlo servidor a comissão
desigruda paÍà acompânhff e fiscalizã a sua execu$o, assim como as SecretâÍiâ
Mmicipal de Secretada Municipal de Afuúústração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuÇão, anotadâs nâ forrxa do § 10 do
aIL 67 desÍa tÉi Federal n' 8.666/93:
i) - a decretâção ou a inslauração de insolvência ciül;
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modi-[icação dâ finatidade ou da €stÍutura dâ
CONTRATADA, que prejuüque a execução do conúãto;
l) - razõ€s de interesse público, de altr relevância e amplo coúecimento. justiÍicadas e

determinadas pela níxirna autoridade dâ esfera administrativa a que esá subordinado
a CONTRATANTE e exâradâs no processo administÍâüvo a que se refere o contratol
m) - a supressão, poÍ paÍte da CONTRATANTE. compras, acaÍretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permilido no § l'do an. 65 destâ lei;
n) - a suspensão de sua exeülção. poÍ ordem escritâ dâ CONTRATANTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuôâção da ordem intema ou gueÍrÀ ou arnda por repelidas suspensões que

totalizem o mesmo pÍazq independentemente do
pagamento obrigatório de indenizâçõ€s pelas sucessivas e contratualmente impreústas
desmobilizâ@s e mobilizat'oes e outras pÍevistas, ass€gurado a CONTRATADA-
ness€s casos, o direito de optar p€la suspensão do cuÍnprimento das obriga@s
assumidas até que seja normalizâda a sitüação;
o) - o aúaso superioÍ a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorentes dos fomecimentos já Íecebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pertübação da ordem intema ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o diÍeito de

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja norrnâlizâdâ a

situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os câsos de rescisão contrâtuâl serão forÍnalmente motivados nos autos do

processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGIINDO - A rescisão deste Contrato poderá seÍ:

a) determinada poÍ ato unilateral e escrito da AdÍninistração nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i'desta cláusula:
b) amigável, por acordo enÍe as paÍtes, reduzirlas a termo no pÍoc€sso da licitâçâo,
desde que haja cln€niência para a CONTRATANTE:
judicialmente, nos termos dâ legislação.

CLÁSULA DÉCtr}ÍA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos plad.lhas orçamenlfuias, paÍte
integrante deste.

PARIGRAFo PRIMEIRO O objeto do conúato será recebido conforme Cláusúa Décim4 sendo que os

sewiços que não saúsfizerem as condições citadas nâ pÍoposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem corrigrdos, dentÍo do prazo estabelecidos entre as paíes;

PAR1IGRArO SEGUNDO - A crirério da Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDO poderá ser
novo prazo ps.ra rec€bimento dos servigos rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2u vez, o contmto poderá ser

.F0LHAN'__5J3_
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rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizÀr no pr.zo Maximo de l5 (quinze) dras corridos,
sob o risco de incidir nas penalidâdes previstas no Art E7 de Lêi no E.666/93i

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA. DAS ALTERAÇÓES
Este contrato podeni ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso previsto no aÍt. da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCnvIA SEXTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vínte) dias, contâdos dâ sua assinahrrâ, a CONTRATAI\ITE providenciará a publicaçâo

em resumo. do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTBTA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO rro Estado do MararrlÉo. seÍá o cornp€terúe para dirünir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.

E poÍ estrÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento

lavrado em 3 (tÍês) üas de igual teor e form4 assinado pela paÍtes e testemunhas abaixo.

São Bemardo MA. 30 de abril de 2020

HAROLDO S

RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA
CPF: 617.168.803-7E
Seoetiirio de Saúde

L
oE

CNPJ n". 33.809.045/0001-60
Rafael Ribeiro Coelho Guirn râes Petit

CPF

CPF

II

CPF n'010.996.003-32

I
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NR PRODUIOS MARCA UND QT VI-R I]NT \.LRTOTAL
I ANTENA DIGITAL EXTERNA CENTURY TIND 1 740,00 2.960.00

AR CONDICIONADO SPLIT
BTUS

18.000 AGRATTO IJND 6 3.040,00 18.240.m

3 AR CONDICIONADO SPLIT I2,OOO
BTUS

AGRATTO UND 2. 170,00 28.210.00

4 AR CONDICIONADO SPLIT 22.OOO

BTUS
AGRATTO UND I 4.225,OO 4.225,N

5 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000
BTUS

AGRATTO LTND I 7.035,00 7.035,00

6 AR CONDICIONADO SPLIT 56.000
BTUS

I 9.425,00 9.425,00

AR CONDICIONADO SPLIT 9,OOO BTUS 8 2.1 15,00 16.920.00

ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS
MEDINDO 195XI2OX5OCM

so AÇo TIND t2 1.635,00 19.620.00

9 SO AÇO UND 3 l.l15,00 3.345,00

l1 BEDEDOURO DE COLTINA ESMALTEC L'ND I '792.50 '792,50

BELICHE DE AÇO INOX MODELO
MOVEIS

2 835,00 1.670,00

t6 CADEIRA DE PLÁSTICO S/ BRAÇO MERCONPLAST T'ND 30 59,80 1.794,OO

2l CARRO MACA C/ RODAS MODELO
MOVEIS

UND 2 L415,00 2.830,00

29 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06
PRATELEIRAS COM REFORÇO
ôl,mce pmolupo 2oox92x3ocM

SO AÇO TIND t2 43 5,00 5.220,$

30 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM
FORNO

2.690,00 5.3rJo,00

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM
FORNO

I 1.470,00 1.470,00

GELADEIRA/REFRIGERADOR
DUPLEX FROST FREE 3IO LT - 22OV

ESMALTEC UND 5 3.350,00 16.750,00

39 LIQUIDIFICADOR 03 \'ELOCIDADES PHILCO UND 2 160,00 320.00

'10 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04
LITROS

VITAI,EX UND ,t 840,00 3.3íí).00

LONGARINA COM 03 LUGARES EM
TECIDO ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO

SO AÇO UND 5 570,00 2.850,00

,l{ LONGARINA COM 05 LUGARES EM
TECIDO ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO

SO AÇO UND 5 970,00 4.850,00

MESA DE PLASTICO 04 LUGARES
QUADRADA

MERCONPLAST UND .1 I18,00 4'72,N

17 MESA MELAM]MCO COM 02
GAVETAS COM CHAVE MEDINDO
150X60X74CM

SO AÇO T,IND ll 470,00 5.170,00

VENTILADOR DE COLL'I.IA - 5OCM LTND 30 355,00 10.650.00

56 VENTILADOR DE PAREDE - 6OCM l5 380,00 5.700.00

57 VENTILADOR PAREDE 50 CM -ARCE TIND 30 305,00 9. t50,00

188.408.50

1

3l

It

2

l3

AGRATTO TIND

AGRATTO I.IND

ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVE'TAS,PARA PASTA SUSPENSA COM
TRILHO TELESCÓPIO MEDINDO
l33X46X54CM

15 UND

PROGAS I]ND 2

PROGAS UN'D

13

55 ARGE

ARGE I.IND

46


