
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNpr: 06,12S.399/0OOr-88

coNTRÁTO DE DISPENSÂ N.. 20211013002/PMSB.

Processo:10lL00$lfl0l

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE sÁUDE/ FUNDOI,iuiitctiÁL DI sÂUD[ ^F.i^ hFhr!.hh^ h^ r,rhrlr,;^ ..

com sede. na nu, can"go'*";.,'Çi,:".1;,i;^:*i;ii';;li,ü*"r;;ô,;,fiÁ"üã"r"rÍrffi,-J.1
derominada .,NTRÁTANTE, neste 

_ato, representada pela secretária de Finanças s.. 
-ÉnaN 

crstõ' »asCHAGAS cARvALHo, porrador da cédura de identidade n-à s72348 e do cpF ne 182.609.18s-ü, .á.ú"*. 
"domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lh" .;;;"r;;;;".".para cerebrar com a empresa: MATRIZ rELEcoM ErRELr, inscrita no cNpJ na. r.z.+oà.s+o looot-zr, 

'..ãr.a,
na R Bernardo r'irne na 12s7 sâiâ A centro São Bernardo/MA doráva,-,te denôminâdá ..NTRÁTADAresolvem celebrar a presente contretação de empresa para imprantaçào e ativação de r"ae a" aaaos ilsecretaria de saúde de são Bernardo/.MA, decorrente daconbaLçâo bireta por'Di"pen., nrutrãrià nn.oos/zozf inserido no processo Âdministrativo ne, zozroosiizozl. o ires"nte c".a-ú ,"g..*._apelas disposições constântes da Lei n". 8.666, de 21 de junho au issa 

" 
suas alterações posterioreq emediante as cláusulas e condições seguintes:

Contrato que entre si celebram a pR-EFEITURÂ MUIClpÁI
DE SÂo BERNÂRDO - MÀ através da Secret2rja

Municipal de Saúde/FUNDO MUNICiPAL DE SÁUDE e do
Outro Lâdo a Empresa: MATRIZ TELECOM ElRELI.

1. cúusula pRIMEIRÀ - Do oBfETo:

11 - Cons$rui obieto desta dispensa Eretrônica a contratâção de empresa para implantação e ativação de
rede de dados da secretaria de saúde de são Bernardo/ M,q, atende âos princÍpios da supremacia do
interesse público conforme discriminação abaixo:

1.2 CúUSULÁ SEGUNDA . DO VALOR

o valor globâl pela aquisição do objeto contratual é de R$: 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reaisJ,
que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do
contrato

F

Rubrica:

IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÂO DE

rlr,uc ui. i.rÁrüs, TiFC

EMPRESARIAL, COM ACESSO VIA

TECNOLOGIA WI-FI E CABO CAT 5,

DESCRIÇÃO DE MATERIAL A SER

ItT!l-l24DO: SWIT 24P Gtc4FITE

QOS SSG2400QR ROTEADOR

WIRELESS ACTION RG12OO 21

7

ITEM DESCRTçÃo UND QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

01 und
3 2.800,00 32.800,00

I
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUT{ICIPAI DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 06.125.389 0001-88

2. CLíUSULA SEGUNDA. DO FUNDÂMENTO LEGAI

21 EstP .onfrâtr, tPm .nmn amnarn lpoel á Côntrâtâaâo Í)irete nôr Í)isnênsâ Elêtrônl.â no.

oos/2o2L, e rege-se pelas disposições expressas no Enquadramento Legal: Art. 7s, Inciso II Lei nq.

A,666/1993 arí 24 Inciso X e suas alteraçôes posteriores e pelos preceitos de direito público.

3 . CLÁUSULII TERCEIRÂ - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1 - Fazem parte integrante deste Contrato, todos os documentos e instruções que compõem o processo

Adminlshativo n' , 2o21oos4 /2021, completando-o para todos os fins de direito, independentemente de

sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

4 . CúUSULA QUARTA - DA DoTÁçÃo oRçAMENTÁRIA

4.1 - As dêspesas decorrentes da execução deste Contrato, corrêrâo à conta da segutnte dotaÉo
orçamenúrla:

MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE- 10.122.0050.2054.0000

339039- OUTRoS SERVIçOS DE TERCEtT0S pESS0A IURtDTCA

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIpAL DE SAÚDE - 10.301.0340.1015.0000

339039- 0UTROS SERVIÇOS DE TERCETTOS pESSOA JURíDICA

- -. t,,^.,.r - LLrtrJsu r.rt vt, N t 
^ 

- ú9 r ríttlú uD i rüÉiiLaÁ

5'1 - O presente contrato entrará em vigor na datâ de sua assinatura e findará em 30 de dezenlbro de 2021,

podendo ser prorrogado nos termos do arl 57 da Lei Federal n". 8.666,/93.

UND, SWTYH 8F lOOO GIGA 2 UNID,

CABO LAN CATS 305M, CMX 3 UND,

RÁCK 19'6U, FILTRO 6 TOM

INCORP BIVOLT PLUG R J45 BX8

CATS E 21O UNID, CJ DE PORCA

GAIOLÀ M5 10 UND, FITA ADESIVA
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6- CL,AUSULA SEXTA * DO PREÇO
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

6.1 - o preço pa,a exccução r",flIl."1,"t.llf;i"t?{,,?t,.1"1,-3do na proposra da coNrRÁrÂDA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que o valor grobar a ser pago pera referida contratação
será de Rí. 33,O00,O0 (Trinta e três mil reais);

6 2 - o preço proposto não será reaiustado durante o período de contratação, salvo se sobrevierem fatos
imPrevisíveis ou previsÍveis de collsequências incalculáveis, retardadoras otr imfeÉlitivâs íio ajnstado.

z- cúusuu sÉrIMA - Do pAGAMENTo

71 - o pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos serviços adquiridos
iá a Nota Fiscal deve estar devidemente atestáda pelo setor competente e será ereuvado no prazo aà aié :o(trinta] dias contâdos da data do aêsto.

7'2 - o CoNTRÁTANTE poderá descontar do pagamento importáncias que. a quarquer título, rhes sejam
devidas pela COÀITRÂTÂDA por força deste Contrato.

7.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CoNTRÁTADA das responsabilidades contratuais, nem
implicarão na aceitação/concordância da pe eita execução do contrato.

7.4 - Por se trâtar de Espólio, necessitamos de documentação com autorizaçâo de todos os herdeiros,
7.5 - 0 pagamento será efetuado na conta corrente da CoNTRÁTADA' no Banco do Brasil S/A, Agência ne.
2826-6, Contâ Corrente na. 25.639-0.

8- CLÁUSUL.II OITAVÁ - DÁS RESPONSABILIDADES DAS PÁRTES

8'1 - constituem direitos do coNTRÁTA}{TE receber o obieto deste Contrato nas condiçôes avençadas e da
CoNTRATADA perceber o valor a.iustado na forma e prazo convencionados. os direitos das partes
encontram-se inseridos na Lei n'. 8.66ó, de 21 de junho de 1993 e na Lei n". 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor e supletivamente, no Código Civil Brasileiro.

8.2 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

aJ - efetuar o pagamento ajustadol

bJ - dar à CONTRÁTADA as condições necessárias à regular execução do contrato
8.3 - Constituem obrigações da CONTRÂTADA:

a) - ateDder aos encargos decorrentes da execução do presente contrato;

b) - manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas
as condições de habilitáção e qualiÍicação exigidas;

c) - apresentar, sempre que solicitâdo, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas.

9. cúUsULÁ DÉCIMA SEGUNDA - DA REscIsÂo

9'1 - Á CONTRÁTÁDA reconhece os direitos da CONTRÁTANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no artigo 77 e seguintet dâ Lei n..8.666/93.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO

e.z - ocorrendo o d".*,,p.i."nruci3';j[*it;*:íoro"*':3,,*, e dos t]ernais te,ü,os que o
integram, sua rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notiÍicâção.

ro- cúusum nÉcIMA TERcEIRA - ToLERÁNcIA

101 - se qualquer das partes contratantel em trenefício da outra, permitir, mesmo por omissôe1 a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato e/ou de seus anexos,
tal fato não poderá liberar, desonerar ou de quarquer forma afetâr ou pre,udicar esses mesmos itens e
condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

11. cúUsUL.{ DÉCIMA QUARTÂ - DA ÂLTERAÇÁo Do coNTRATo
11'1 - Este contrato pode ser arterado nos casos previstos no aÊ 65 da Lei Federal n". 8.666, de
21/06/1993' desde que haia interesse da CoNTRÁTANTE, e com a apresentação das devidas justificativas.

12. cúusuLÂ DÉctMA eutNTA - Dos AcRÉscIMos E supREssôEs

12'1 - A CONTRÂTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se hzerem necessário5 até 25% fvinte e cinco por cento] do valor do Contrato, de acordo
com o constante no art. 65, s 1., da Lei Federal n". 8.666/1993.

13. cúusulA DÉCIMA sExTA - DA puBLtcAçÂo

13.1 - o presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário oficial do Estado do Maranhão, dando-se
cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n..8.666/93.

14. CLÍUSUtA DÉcIMA sÉTIMÂ - Dos cAsos oMlssos
14.1 - os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n". 9.666/93, e dos princípios gerais de direito.

15- cúusuLÂ- DÉcrMA olTAVA - DAs DtspostçôEs FrNÂrs

15.1 - Fica a CoNTRÂTADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos

elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar
seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste co[trato.
15.2 - são partes integmntes deste contrato o Termo de Referência e a proposta apresentada pela

CONTRÁTADA que constam nos autos do Processo de contratação Direta por Dispensa Eletrônica n..
o05/2021,.

16 3 - Fica eleito o foro da comarca de sÂo BERNARDo do Maranhão, Estado do Maranhão, para dirimir
dúvidas ou questôes oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seia.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERT{ARDO

E, por esrarem iusros e contratadf"llltrSÍ"li*il3/3i?*::,: instrumenro conrraruar, por seus
representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor forma e rubricadas para todos os fins de direito, na
Presença das testemunhas abaixo.

P 0l
Í)l

A,l, 15 de or.rh,rhro de 2021

O MARANHÂO

o

por RENATA NUNES ARqUJO:07305701 343
ou=Presêndal, ou=262201 120001, 1, Ou=Sêc.etaria da Rêcsita

em b.ancô), CN=RENATA NUNES afiAUJO:07305701343
sou o aui,or desté dmr

Oala:
suá Io@lize9áo dê a$inâtura

S cretã de Administr

RENATA NUNES ARA
07305701343

CONTRATANTE

UJO ' ON:C=BR,
B, OU

.10.1508r22:28 m'OO,
R€ad6rVe6ão: 1í.0.1

MATRIZ ECOM EIRELI
CNP|: 17.409.940/0001-31

Renata Nunes Âraújo

CPFi 073057013-43

Testemunhas:

Nome

Assinâtura

CPF/RG: Pi,l. aii6, xlr - 40
l/rl,lrn* /*,* ü/" krh

R.NARNO o Maranhâo

Nome:

cPF/RG

Assinatura


