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FUNDO MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: :1o.728.420/0001-50
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CoNTRATO PE SRP N' 202107 19001 / 2021.
PROCESSO ADMINISTRATTVO 2O21OO3I/2021 - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'O2O/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N",029-2021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRÁM A PREFEITURÀ
M(INICIPAL DE SÃO BERNAEDO/MA,
ATRAVÉS DA SECRETARA DE
EDUCAÇÃO / FL]NDO MUNICIPAI.D DE
EDUC AÇÃO E A EMPRE§,4; YAMOYEIS
COMERCIO E SERYIÇOS EIRELI.

Por este instrumento pafticulaÍ, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO
BERNARDO, atmyés da SECRETARIA DE EDUCAÇÁO/FIINDO MLINTCTPALD DE
EDUCAÇÃO Wssoa jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ: 30.728.420 / 0001-
50 concede na rua cônego Nestor s/n centro São Bernardo MA, neste ato repÍesentada
pelo FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n'
572348 e do CPF n' 182.609.183-15 a seguir denominada contratante, e a empresa
YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 30.747.369/0001-23, Sediada na
Av. Jeronimo de Albuquerque maranhão n" 337 Bequimão São Luis - MA, CEP: ó5.063-
395, por intermédio de seu Íepresentante legal o Sr(a) Cipriano Amorim castro, portado(a)
da Carteira de identidade n" 00225292029 DENTRAN - MA e do CPF n'418.559.303-15,
a seguir denominada contratada, acordam ejustâm flumar o presente Contrato, nos teÍmos
da Lei n' 10.520/02, Decreto no 10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as disposiÇões
da Lei n" 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Clá*wla Primeira - DO OBIETO:
A presente licitação tem por objeto o. - Regisfo de Preço para futua Aquisição de
mobiliários de sala de aula, paÍa atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São
Bemardo/MA.

Clhtsala Seguda - DO ITINDÁMENTO LEGÁL:
2.1. Este conüato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletônico SRP
rf 020 / 2021 e rege-se pelas disposiÇões expressas na Lei no 10.520 / 02, Decreto no 10.024 / 19

e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' E.666/93 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de dfueito público. A proposta de preços apresentada passa a
integtar este contrato.

Cláusrla Terceira - DO YÁLOR COI{|RATAÁL:
3.1. Pela execuÇão do objeto oÍa contratado, a Contratante pag;Ná à ConÍatada o valor
global de R$ 225.093,9ó (Duzentos e vinte e cinco mil e noventa e três reais e noventa e seis
centavos), confoÍme desoição dos produtos abaixo:
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Objeto Registro de Preço para futura Aquisição de mobiliiirios de sala de aula, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIT) QUANT.
PREÇOS R$

Unitário Total
01 CONJUNTO ALUNO /

CJA-o4-ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA
ENTRE I,33M E 1,59M)

ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 1.24

269,3 33.393,20

02 CONJUNTO ALUNO /
CJA-o4-MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA
ENTRE r,33M E 1,59M).

ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 130

218,34 28.384,20

CONJUNTO ALUNO /
CJA.O5.ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA
ENTRE I,46M E 1,7óM)

ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 130

271,26 35.263,80

04 CONJUNTO ALUNO /
CJA-05-MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA
ENTRE I,46M E 1,7óM).

ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 130

219,32 28.51 1 ,ó0

05 CONJUNTO ALUNO /
CJA-06-ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA
ENTRE 1,59M E 1,88M).

ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 124

289,49 35.896,76

06 CONJUNTO ALTINO /
CJA-Oó-MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA
ENTRE I,59M E I,88M)

ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 130

235,98 30.677.40

07 ENSINO
FUNDAMENTAL

CONJUNTO 99
333 32.967,00

VALOR TOTAL 225.093,96

03

Clárstla Qurta - DOS RECIIRSOS ITNANCEIROS:
4.1 . As despesas decorrentes da presente licitâÇão correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classiftcada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventura se fzerem necessiirias, através de ordem de fornecimento correspondente:

DOTAÇÃO:
Aquisição de equipamentos para unidade Escolar do ensino fundamental:
12.361.0832.1034.000
Elemento de despesa: ,149052.000- Equipamentos e Material Permanente

Cláu-s la Soda - DO FORNECIMENTO E LOCÁL DÁ ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão seÍ enÍegues, na qualidade, quantidade e periodicidade
especihcadas no Termo de Referência Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da
inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porvenÍÍa não atendam

\il
às especificações, sob pena das sanções cabíveis

CONJUNTO PROFESSOR /
CJP-OI.
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CNPJ: 30.728.420/0001-50
6.2. Os produtos deverão ser fomecidos integralmente e de forma inintemrpta

ó.3. Os produtos deverão ser enÍegues no local indicado em cada TeÍmo de Referência, no
horiário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Clánsula Setima - DO PAGÁMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a
comprovação de que a empresa confatada esá em dia com as obrigações perante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apÍesentação das Certidões Negativas de Débitos como o
INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (rinta) dias, contados da enrega da Nota Fiscal
de fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setoÍ competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apÍesentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

ContlbuiçÕes Federais e Divida Ativa da União.

7 .2. E vedada exgessamente a realização de cobrança de forma diversa da esüpulada neste
Edital, em especial a cobrançabanciLria, mediante boleto ou mesmo o protesto de ítulo, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se enconüe em
situação inegular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, confoÍme item 7.1 .

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

ctuiu*ta oitcva- DÁ REcoMPogÇÃo Do EQUrLÍBRro EcoNoMrco-FttruNcano
DO CONTRÁTO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contato, a Administação poderá
restabelecer a relaÇáo pactuada, ítos termos do art. ó5, inciso II, alínea d, daLein' 8.666/93,
mediante comprovaÇão documental e requerimento expresso do conÍatado.

Cláusula Nona - DÁ FISCÁIIZÁÇÁO:
9.1. ConÍatante indicará uma pessoa de seu pÍeposto paÍa exercer as atividades de
fiscalaação dos produtos recebidos.

Cláastla Décima - DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDÁDES DÁS PÁRTES:
10.1. Constituem direitos da ConÍatante receber o objeto deste ConEato nas condiÇões
avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigações da ContÍatzda].

I) enuegar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusda sexta do
pÍesente conüato;

II) forneceÍ os produtos, rigorosamente nas especiflcações, prazos e condições
desoitas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)os Fodutos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de
provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que
requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos
alunos da rede municipal de Ensino.

I\) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessitios para o
adimplemento das obrigaÇões decorrentes deste Contrato;

'V) Não transferir, total ou paÍcialmente, o objeto deste ConÍato;
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VI) sujeitar-se à mais ampla Íiscalização por paÍte da CONTRATANTE,
pÍestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações
procedentes, caso ocoram,

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuú casos forhritos ou de força
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e
apÍesentar os documentos para a respectiva apÍovação, em até O5(cinco) dias
consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

\rlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciiírios, fucais e comerciais
decorrentes da execução do presente conÍato;

IX)manter durante toda a execuÇão do Confato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita
condição dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da
Contratante deverão ser úocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Conúatada quaisquer
acidentes que porventuÍa ocorram na enEega dos produtos e o uso hdevido
de patentes e regisüos.

10.3. Constituem obrigações da Conraanrc:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Confrato;
II) efetuaÍ o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)desigrar servidor para acompanhaÍ a execuÇão deste ConEato;
lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com

a execução do Contrato.

Clánsula Décima Primeiru - DÁ TROCA ETTNTUAL DE DOCIIMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a ConÍatante e a ConÍatada, será rcalizada
auavés de protocolo.

1 1.2. Nenhuma ouEa forma será considerada como prova de enÍega de documentos.

Cláu.sula Décima Segmda - DÁ RESCISÁO DO CONTRÁTO:
l2.l.A rescisão do contrato tetáL l:ugaÍ de pleno direito, a critério da ConÍatante,
independentemente de interposiÇão judicial ou extajudicial, em conformidade com o art.
55, inciso D(, daLei n" 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e78 da
referida lei.

Cthtsala Décima Terceira - DÁS SÁNÇÕES E PENALIDÁDES:
13.1.4 liciante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo,
lver decluação falsa ou cometer fraude fscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO
BERNARDO/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
deteÍminantes da puniÇão ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Dirírio Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das demais cominações legais.

Í-'. .t\

V



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÁçÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

PREIEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: :to.728.42010001-50

Processo: QÕ

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes
penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa poÍ atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por

cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condiÇões pactuadas;

13.3.3. Multâ, moratória simples, de 0,4% (quatro decimos por cento), na
hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais,
calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitaÇão e impedimento de
contratar com Administração por período não supe,ior a 2 (dois) anos;
e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contratar com a
Adminisração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a
incidêneia cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de
reincidência de atraso na enEega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais coas mensais,
expressamente previstas, faculada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao orgflo conÍatante o
direito de optar pela oferta que se apresentaÍ como aquela mais vantajosa, pela ordem de

classificaÇão, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL,
para as providências cabiveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, oconendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeia às

mesmas condições estabelecidas neste Edital.

;Ol
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13.7. A aplicacf,o das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeirura Municipal de SÃO BERNARDO/MA.

Aów.la Décima Quarto - DOS CÁSOS OMISSOS:
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da I-Ei n' 10.520/02, Deüeto n' 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de dteito.

Clóavla Décima Quinta -DO FORO:
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para

dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpÍetação deste conúato com exclusão de qualquer
outro. poÍ mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e conÍatados, as pafies assinam o presente Contrato, que
foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

São Bernardo - MA, 19 julho de 2021.
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