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CONTRATO PE SRP N" 2O2I 1OO5OO3.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 2O2IOO5II2O2I. CPI,
PREGÃO ELETRONICO SRP N'035/202I
ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N'. 043t2021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE .SI
CELEBRÁM A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SAO

BERNARDO/MÁ, ATR{VES DA SECRETARIÁ DE
SAÚDE,F(,TNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE E A

EMPRESÁ: YAMOVf,IS COMERCIO E SER\aIÇOS
EIRf,LI.

,

por este instrumento pârricular, A PREFEITURA MI,TNICIPAL DE SÀO BERNARDO, através

da SECRETARTA DE SAúDE/iuNDo MUNICIPALD DE SAÚDE pessoa 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 representada pelo FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portâdor da Cédula de ldentidade

n 572348 e do CPF n" 182.609.183-15 a seguir denominada contratante, e a empresa YAMOVEIS

CoMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 30.7 47 .36910001-23, Sediada na Av. Jeronimo de Albuquerque

maranhão n.337 Bequimão São Luis - MA, CEP: 65.063-395, por intermédio de seu representante legal o

sr(a) cipriano Amorim castro, portado(a) da carteira de identidade n" 00225292029 DENTRAN - MA e do

CpF n. 4l 8.559.303- l 5, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos

termos da Lei n. 10.520/02, Decreto no l0.O24l19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no

8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Ctáusala Primeira - DO OBJETO:
ô presente contrato tem por objeto fomecimento de mobilirá.,rio, para âtender âs necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde de São Bernardo/MA.

Chíusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n'035/2021 e

rege-se pelas disposições expressas na úi n" 10.520i02, Decreto no 10.024119 e subsidiariamente, no que

cJub.r, as disposiçoes da fri n. t.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A

proposta de preços apresentada pz§sa a integrar este contrato'

Cttiusula Terceira - DO VALOR CONTRATUÁL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a contratante pagará à contratada o valor global de RS

45.180,00 (oitoóentos e trinta e nove mil setecentos e trinta e três reais), conforme descrição dos materiais

abaixo:

V. TOTAL
UNIT

QAUNTUNI)MARCA,/FABRICANTEDESCRIÇAOITEM

20.200.00
)0s,00

40

a\
UNIDYAMóvetsLongarin4 com 03 lugares,

encosto com dimensional de
02
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470mm de largura X 300mm de

altura. assento com dimensional
de 4lOmm de profundidade e

465mm de largura sistema de
fixação por parafusos, Estrutura
em aço com tratâmento trâtado
anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

03 Cadeira fixa anatômica em PVC
rígido com encosto com
dimensional de 470mm de largura
X 300mm de altura. assento com
dimensional de 4 lOmm de
profundidade e 465mm de largura
sistema de fixação por parafusos
Estruturâ em tubo de aço 7/8"
chapa l8 com tratamento anti
ferrugem e pintura eletrostática
epóxi.

YAMOVEIS UNID 20 149,00 2.980.00

06 Cadeira tipo "operacional",
giratóri4 com braços tipo T
regulável, assento e encosto em
espuma injetada anatômica,
revestida em couro ecológico de
alta qualidade, base giratória com
rodízios duplos em nylon

YAMOVEIS T]NID 580,00 I t.600.00

03 Mesa em MDF de l8mm dupla
face, com Pé ferro duplo simples
com tratamento ante ferrugem,
pinturâ eletrostática epóxi, com
02 gavetas e chaves, medidas
aproximadas 1500 x600 x740
MM. Marca Yamóveis

YAMOVEIS UND 2.0 520.00 I0.400.00

45.180.00

Cltiusula Qaarra - DOS RECARSOS FINANCEIROS:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

Clriusula Quinra - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
5.1. Os materiais deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de
Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condi S implicará sa sem que

20

DOTAÇÃO:
SAT]DE
10.301.0340.10r5.0000 - MANUTENÇÃo Do FLTNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
449052 - MaÍerial Permanente

I
I
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5.3. Os materiais deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no hoúrio das

08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

Cüiusula Seia - DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado, conforme nota fiscal apresentada, com a comprovação de que a empresa
contratada estii em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social. mediante a âpresentâção
das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS. no prazo não superior a 30 (trinta) dias, O
material por se trâtar de confecção de móveis poderá ser entregue até o final da vigência do contrato. Será
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta
Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e

Dívida Ativa da União.

6.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária. mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das

sançõ€s previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 .

6.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fomecimento.

CIáASUIA SéTiMA_ DA RECOMPOSryÃO DO EQUILíBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
7.1. Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

refação pactuada. nos termos do art. 65, inciso Il, alínea d, da Lei no 8.666193, mediante comprovaçào
documental e requerimento expresso do contratado.

Clriusula Oitava - DA FISCALIZAÇÃO:
8.lA fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr.
IZANIEL CUTRIM BOGEA RG n' 000077517097-6 SSP/PI. e CPF n' 841.870.693-72. , que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bem
como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento

Cláusula Nona - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
9.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condiçÕes avençadas e da
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
9.2. Constituem obrigações da Contratada:dos

I) entregar Os materiais às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente

contrato;
ll) fornecer Os materiais, rigorosamente nas especificações, prárzos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJETO e Anexo I:
lll)Os materiais deverão ser fornecidos integÍalmente 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.

lV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações deconentes deste Contrâto;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

a0I

caiba qualquer tipo de reclamação por pârte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substitut Os
materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

w/
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VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocoÍTam:

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuâis casos fortuitos ou de força maior. dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e âpresentar os documentos para a

respectiva aprovação, em até 0s(cinco) dias consecutivos, a paúir de sua oconência, sob

pena de não serem considerados;
Vlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execução do presente contrato:
IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos

materiais fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade. competindo-lhe também. a dos

materiais que não aceitos pela fiscalização dâ Contratânte deverão ser trocados;

Xl) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entrega dos materiais e o uso indevido de patentes e registros'

10.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

tV)comirnicar à CONTRATADA toda e qualquer oconência relacionada com a execução do

Contrato.

12.3.1. Advertência;
12.3.2. Multa por atraso a câda 30 (trintâ) dias, no percentual de l0oá (dez por cento), calculada

sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

12.3.3. Multa" moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento)ana hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigações contratuâis, calculada sobre { valgr dglyar-
t\'\'
U-

Cüíusula Décima - DA TROCA EVENTUAL DE DOCaMENTOS:

10. I . A troca eventual de documentos entre a Contratânte e a Contratada será realizada através de protocolo.

10.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos'

CIIiusuIa Décima PrimeiTA _ DA RESCISÃO DO CONTRATO:

ll.l.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratânte' independentemente de

interposição judicial ou extrajudicia[ em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n' 8.666/93 e suas

alteràções nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei'

CttÍusula Décimo Segunda - DAS SANÇÕES E PENALIDA'DES:

l2.l.A licitante que-ensejar o retardamlnto da execução do certame, não mantiver a proposta. falhar ou

fraudar na 
"*""uião 

do újeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

i.u"J. nt"A, garantido o d-ireito previo da citação e da ampla defes4 ficará impedida de licitar e contratar

"om 
a prefáiúra Municipal de SÃo BERNARDo/lvtA, pelo prazo de até g5._(cinco) anos' enquanto

;ilr;"; os motivos deierminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a Pena.

12.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar.; LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominaçôes

legais.

12.3. No caso de inadimplemento, o cONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
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12.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

12.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 12.3.1, não prejudica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras

hipotsses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja

cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressâÍneote previstâs,

facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.4- As sanções previstas nos itens 12.3.1, 12.3.4 e 12-3-5, poderão ser aplicadas conjuntâmente com os

itens 12.3.2 e 12.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

12.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 12.3, reservâ-se ao órgão contratante o direito de optar

pela oferta que se âpresentaÍ como aquela mais vantajosq pela ordem de classificação, comunicando-se, em

seguidq a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis'

12.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficaní sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

12.7. A aplicago das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de sÃo B ERNARDO/MA.

Chíusula Décittw Terceita - DA WGÊNCU 0 I dezembro de 2021 e vigoraná até dia 0l de dezembro de

2022

Chittsula Décina Quarta - DOS CASOS OMISSOS:
14.1. Os casos omiisos serão resolvidos à luz da Lei n" 10.520102, Decreto n'5.450/05e subsidiariamente, no

que couber, as disposições da tri n'8.666193 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cldusula Décima Quinu - DO FORO:
15.1. Fica eleito o ioro da Comarca de SÃo BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem justos e contratados' as partes assinam o presente Contrato' que foi impresso em

03 (três) vias de igual teor

0l de dezembro de 2021

ranc
TANTE

YAMOVEIS ES VIÇOS EIRELI

São Bemardo -

CN

o

747.369/0001-23


