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CoNTRATO PE SRP N'2021l I l90t/2021.
PR(TESSO ADMINISTRATIVO 2O2IOO51/2021 . CPL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 03 5/202 I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N', 043/2021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRÁM A PRTFEIruRÁ MWICIPÁL DE SÁO
BERNÁRDO/MÁ, ÁTRA'/ÉS DA SECRETANÁ DE
EDUCAç'ÀO/FWDO ML]NICIPAL D DE EDUCAÇÃO
E Á EMPRESÁ.. YAMOVEIS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI,

Por este instrumento particular, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, através da

SECRETARIA DE EI,UCAÇÃO/FLTNDO MLNICIPALD DE EDUCAÇÃO pessoa jurídica de direito

público intemo, inscrita no CNPJ: 30.728.420l0fl)1-í) com sede na R CONEGO Nf,STOR - Centro- São

Bernardo - MA, neste ato representadâ 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: 30.7 47 .36910001-23, Sediada na Av. Jeronimo de

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

repreientante legal o S(a) Cipriano Amorim castro, portado(a) da Carteira de identidade n" 00225292029

DENTRAN - MA e do CPF n" 41E.559.303-15, a seguir denominada cont-àtadê, acordam e justam firmar o
present€ Contrato, nos termos da Lei n' 10.520/02, Decreto no l0.O24ll9 e subsidiariamente, no que couber,

as disposições da Lei n" E.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Aáusdo Prtneira - DO OBJETO:
O pres€nte contrato tem por objeto o fomecimento de mobilirírio, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Educação de São BemardoMA.

Chiusula Segunda - DO FUNDAIIíENTO LEGÁL:
2.1. Este cort uto t"m como ampíúo legal a ticitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n'035/2021 e

rege-se pelas disposições expressas na Lei no 10.520102, Decreto no 10.024119 e subsidiariamente, no que

couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos pÍeceitos de direito público. A
proposta de preços apresentada passa a integraÍ este contrÀto.

Cüúusula Terceira - DO YALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a ContÍatante pagará à Contratada o valor global de Rl$

1.246.48230 (Um milhõo duzentos e quaÍenta e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos),

conforme descrição dos materiais abaixo:

ITEM DESCRTÇAO MÁRCA
FABRICANTE

UND QAUNT Totâl

0t Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x UNt) 30 1.287.00 38.610.00

CONTRATO FORNECIMENTO

Unitário
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400 com prateleiras internas reguláveis,
confeccionadas na chapa 24 com 02 portas
individuais contendo maçaneta e chaves

YAMOVEIS

YAMOVEIS l-ll\ÍD 30 1.084.00 32.520.$Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320
com prateleiras intemas reguláveis,
confeccionadas na chapa 26 com 02 poÍas
individuais contendo maçaneta e chave.

UND t.392.00 27.840.0003 Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas

para pasta suspens4 confeccionadas na chapa
26 com 8atâmento ante f€rrugem e pintura em
epóxi, contendo fechadura e chaves.

YAMÓVEIS 20

\4 Estante de aço chapa 24 com 0ó prateleiras
com reforço Omeg4 medindo l9E0 x 900 x
l00mm.

YAMOVEIS UND 100 428,00 42.800.00

YAMOVEIS UND ó0 662,00 39.'720,0005 Estrnte de açg chapa 24 com 06 prateleiras

com reforço Omeg4 medindo 1980 x 900 x
400mm.

l.ó20.00 16.200.0006 Roupeiro de aço 08 portas, com estampa nas
poÍtas, permitindo ventilação. Fechamento
com pitão para cadeado, carenagem protetiva,
pinturd texturizada eletrostáÍica a É, medindo
1820 x 625 x 420mm, com capacidade
estimada de l5kg por compartimento.

YAMÓVEIS UND l0

l0 2.461.00 24.6r0,00o7 Roupeiro de aço 12 portas, com estâmpa nas
portas, p€rmitindo ventilação. Fechamento
com pitão para cadeado, carenagem protetiya,
pintura texturizada eletrostática a pó, medindo
1820 x 925 x 420mm, com capacidade
estimada de t 5kg por compaÍimento.

YAMOVEIS

L,IND t0 2.840.00 28.400,0008 Roupeiro de aço 16 portâs, com estampa n:§
portrs, permitindo ventilação. Fechamento
com pitão para cadeado, carenagem protetiva,
pintura texturizâda eletrostática a pó, medindo
1820 x 1225 x 420mm, com capacidade
estimada de 15kg por compartimento.

YAMOVEIS

323,00 12.920.NYAMOVEIS UNID 400l Longarin4 com 02 lugares encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de

altura assento com dimensional de 4l0mm de
profundidade e 4ó5mm de largura tratamento
tratado anti femrgem e pintura eleÍostática
epóxi.

UNID 40 505,00 20.200,0002 Longarin4 com 03 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de

altuÍa, assento com dimensional de 4l0mm de
profundidade e 465mm de largura sistema de

fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tratamento tratado anti ferrugem e pintura
elefostática epóxi.

YAMOVEIS

03 Cadeira fixa anatômica em PVC rlgido com
encosto com dimensional de 470mm de largura
X 300mm de altura, assento com dimensional de
4l0mm de profundidade e 465mm de largura
sistema de fixação por parafusos Estrutura em

YAMÓVEIS UNID 100 20 t49,00 14.900.00
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tubo de aço 718" chapa 18 com úatamento anti

ferrugem e pintura eletrosíítica epÓxi.
901,00 27.030.00LINID 30YAMOVEIS0.1 Cadeira tipo "Prcsidente", giratória, com braços

tipo corsa em PU, assento e encosto em espuma

injetada anatômic4 revestida em couro ecológico
de alta qualidade, base giratória com relax e

rodízios duplos em nylon,
23.s20.0030 784.00TINIDYAMÓVEISCadeira tipo "Diretor", giratóri4 com braços tiPo

corsâ em PU, assento e encosto em ôspuma

injetada ânatômicq revestida em couro ecolÓgico

de alta qualidade, base giratória com relax e

rodizios oem lon,
34.800.0060 20 580,00UN IDYÀMóVEISCadeira tipo "operacional", giratóri4 com braços

tipo T regulável, ass€nto e encosto em espuma

injetada anatômica revestida em couro ecológico

de alta qualidade, base gimtória com rodizios
em lon

05

'.-a6

338.00 33.800,00T'NIDYAMOVEISCadeira tipo "secretaria", giratóri4 sem braços,

assento e encosto em espuma injetad4 revestida

em couro ecológico, base giratóÍia em aço com
em londen e rodizios

0'7

16.300.00100 163,00YAMOVEIS08 Cadeira fixa espuma injetada

revestida tecido. Base em tubo de aço com

tralâmento anti ferrugem e pintura eletrostiática

anatômica.

4.349.00 52.188.00t2TINDYÀúÓVEISBebedouro lndustrial elétrico com bandeja

aparadora de aço inoxidável com 03 tomeirds,

frente: 60 cm, lateral: 65 cm, âltura: 1,30 cm,

peso: 5ó kg, Condensação: ar forçado,

armazenagem de água, refrigerada:80 litros'
ssor hermético: l/5.

I

14.200284,00L]ND 50vavóvnsMesa em MDF de l8mm duPla face, com

feno duplo simples com tratamento ante

fem-rgem, pintura eletrostática epÓxi, medidas

madas 1000 x600 x740 MM

Pé
1

22.20050 444,WYAMÓVEIS02 Mesa em MDF de lSmm dupla face, com Pé

ferro duplo simples com tratamento ante

ferrugem, pintura eletrostática epóxi, medidas

aproximadas 1000 xó00 x740 MM.

10.400,0020 20 520,00LINDYAMÓVEIS03 Mesa em MDF de l8mú duPla face, com Pé

ferro duplo simples com tratamento ante

ferrugem, pintum eletÍostática epóxi, com 02

gavetas e chaves, medidas aproximadas 1500

xó00 x740 MM.
23. t40.001.157,00LTND 20YAMOVEISúesa em forma de L dinâmica confeccionada em

MDF de 30mm dupla face, podendo ser montada

em ambos os lados, com Painel na mesma cor do

MDF, com 02 gavetâs e chaves, medidas
1400 x 1400 x 600 x 740 MM.

04

r 1.975,0025 479.00UNDYAMOVEISArmário baixo de MDF de l Smm com 02 portas

e chaves, em intema, portas com dobradiças
em medindo 900 x 750 x

05
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400mm madeira de (MDF), com acabamento em
fita de borda, revestimento superior em laninado
melamínico de alta pressão com o acabamento
texturizado, prateleira regulável.

06 Armário alto de MDF de lSmm com 02 portas e

chaves, em madeira de (MDF), com acabamenlo
em fita de bordÀ Íevestimento superior em
laminado melamÍnico de alta pressâo com o
acabamento texturizado, prateleiras reguláveis
intem4 portas com dobradiças inox, e puxadores
de nylon, medindo I800 x 800 x 400mm.

YAMOVEIS 928.00 23.200.00

\7 Armário misto alto de MDF de lSmm com 02
portâs e chaves, em mâdeira de (MDF), com
acabamento em fita de borda revestimento
superior em laminado melaminico de alta
pressão com o acabamento texturizado,
prateleirâs reguláveis interna e externa, portas
com dobradiças inox, e puxadores de nylon,
medindo 1800 x 800 x 400mm.

YAMOVEIS 25 876,00 21.900.00

08 Maca com balcão para exames fixa
confeccionada com madeirâ MDF, leito estofado
é revestido em courino de alta qualidâde, dotada
de encosto reclinável em três posiçÕes diferentes,
aumentando a eficácia dos exames ou dos
procedimentos de fisioterapia. Equipada com um
balcão e prateleira intema, e gavetas para

acondicionar matérias diveÍsos. Medidas: 180
cm x 80 cm x 60 cm (C x A x L) Madeira: MDF
lSmm branco Cabeceira Regulável Estofado: D-
26 revestido em courino.

YAMOVEIS UND l0 2.379,00 23.790.00

0l Caneira universitária anatômica encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura- assento com dimensional de 4l0mm de
profundidade e 465mm de largura sistema de
fxação por parafusos, estrutura confeccionada
em tubo industrial com costura Ol9 x l,5mm
para suporte da prancheta e fixação do encosto,
curvada mecanicamente com grau de inclinação
do encosto, assento e prancheta conforme norma
específic4 pernas em tubo oblongo medindo 16

x 30 x l,smm, estrutura com üatamento anti
conosivo e fosfatizante por imersão, pintura
eletrosática a pó epóxi na cor branca curada e
polimerizada em estufa a zlOC, sapaias de
contâto ao piso para proteção da pintura, porta
liwos fechado nos três lados com abertura
frontal para colar objetos sendo seu dimensional
total com abertura de l20mm sob assento,
pranchetâ anatômica dotada de dois porta canetas
sendo um posterior no centro e outro inferior
direito, lateral direita dâ prancheta com curvatura
para uma maior ergonomi4 dimensionais
340mm de largura e 560mm de comprimento,
prancheta com altu.a total de 700mm até o chão

YAMOVEIS IJND

(;

800

v

291,00 23 2.800
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e assento com altura total de 450mm até o chão,
assento medindo 410 x 465mm, encosto 410 x
300mm, portâ-liwos medindo 372 x 339
xl67mm, pranchetas medindo 560 x 340mm,
todos confeccionada em polipropileno injetado
na cor azul.

02 Conjunto educação infantil colorido, composto
por 0l mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em
PVC rigido padrão FNDE, estrutura em tubo de
aço 7/8, tampo dupla face em MDF de l8mm
color, com acabamento em fita de borda flexível
na cor das cadeiras, esmrtura em tubo aço com
tratamento ante femrgem, pintura eletrostática
epóxi.

YAMOVEIS L]I.JD 20 896.00 17.920,00

UND t50 462,00 69,3000l Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura lSmm com
revestimento superior em laminado melamínico
de altâ pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutun com parafusos
de 5,0mm de O x 45mm de comprimento. Porta
liwos em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de O x l0 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afxado por meio de encaixe.
Coluna e trayessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH ló), travessa sup€rior em tubo
O I Vi'(CH 16) e pés confeccionados em tubo O
I %" (CH ló), Dimensões apro$madas: CJA-04
(L x P x A) ó00 x 450 x 644 mm; Cadeira:
Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à

estrutunr por rebites de repuxo. Em polipropileno
copolÍmetÍo virgem, com o simbolo
intemacional de reciclagem e afixado por meio
de encaixe- Estrutura tubulaÍ @ 20,7 mm (CH
I4). Dimensões aproximadas: CJA44: Encosto
396 x l98mm, Assento 400 x 350mm, Altura até

o assento 380 mm.

YAMOVEIS

04 Conjunto escolaÍ CJA 05, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura [8mm com
revestimento superior em laminado melamÍnico
de alta pressão com o acabam€nto texturizado
cor CINZA, afixado à esfutura com parafusos
de 5,0mm de O x 45mm d€ comprimento. Porta
liwos em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de O x l0 mm de
comprimento e com o símbolo intemacional da

reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolÍmero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
O I %" (CH 16) e pés confeccionados em tubo O

YAMOVEIS UND 180

\rf

500,00 90.000.00
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I %" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA45
(L x P x A) 600 x 450 x 710 mm; Cadeira:
Assento e Encoslo em Polipropileno e afixado à

estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno
copolímeho virgem, com o sírnbolo
intemacional de reciclagem e afixado por meio
de encaixe. Estrutura tubular @ 20,7 mm (CH
l4). Dimensões aproximadas: CJA{5: Encosto
396 x l98mm, Assento 400 x 390mm, Altura até
o assento 430 mm.

05 Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura lSmm com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afxado à estÍutura com parafusos
de 5,0mm de O x 45mm de comprimento. Porta
liwos em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de O x l0 mm de
compÍimento e com o símbolo intemacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatss em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 5E mm (CH 16), travessa superior em tubo
O I t/." (CH 16) e pes confeccionados em tubo O
1 % (CH l6). Dimensões aproximadas: CJA-0ó
(L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeim:
Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno
copolímetso virgem, com o símbolo
intemacional de reciclagem e aÍixado por meio
de encaixe. Estrutura tubular @ 20,7 Ínm (CH
l4). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto
396 x l98mm, Assento 400 x 430mm, Altura até

o assento 4ó0 Ínm.

YAMÓVEIS UND 180 510,00 9l .800.00

66.150.000ó Conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo em
madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura lSmm com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos
de 5,0mm de O x 45mm de comprimento. Porta
livros em polipropileno, afixado à esfiutura por
rebites de Íepuxo com 4,0 mm de O x l0 mm de
comprimento e com o símbolo intemacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
@ I t/i' (CH 16) e pés confeccionados em tubo O
I yr" (CH 16). Dimensõ€s âproximadas: CJA-03
(L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira fixa
com estmfura em tubo de aço íssento e encosto
em polipropileno e afixado à esÍutura por rebites

YAMÓVEIS 150
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de rcpuxo. Em polipropileno copolimetro
virgem, com o símbolo intemacional de

reciclagem e alxado por meio de encaixe.
Estrutura tubulâr A 20,7 mm (CH 14)

Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x
l98mm Assento 400 x 3l0mm. altura ate o
assento 350mm.

tó.140,00UND 30 538,00YAMOVEIS07 Conjunto para Professor (01 Cadeira + 0l Mesa)
para professor, nos padÍões estabelecidos pelo
FNDE. Mesa com Tampo em madeira
aglomerada (MDF), com os cantos
arredondados, revestimento superior em
laminado melamínico de alta pressâo com o
acabamento textudzado cor CINZA,
rcvestimento inferior em laminado melamínico
de baixa pressão com o acabamento na cor
BRANCA e afixado à estruturd com parafusos

de 5,0mm de O x 45mm de comprimento. Toda
estmtura em tubos de aço carbono laminado a

frio com hatameDto antiferruginoso por
fosfatização. Porta liwos em Polipropileno puro
de matéria prima reciclada ou recuperad4
afixado à estÍutua por rebites de repuxo com
4,0mm de O x lomm de comprimento e com o
slmbolo intemacional da Reciclagem. Ponteiras
e Mpatas em Polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudional em tubo oblongo 29x58mm (CH
16), travessa superior em bo O l%" (CH 16) e
pés confeccionados em tubo O I Vr" (CH 16).

Cadeira com Assento em Polipropileno
copolímero virgem moldado e injetado
anatomicamente ou com a opçeo em
compensado anatômico moldado a quente com
no mínimo sete laminas e afixado à estrutura por
rebites de Íepu(o com 4,Emm de O x lZnn de

comprimento. Toda estruturâ em tubos de aço

carbono laminado a fiio com tratamento
antiferruginoso por fosfatização. Ponteiras,
sapatas e espaçadores do assento em

Polipropileno copolímero virgem, com o
símbolo internacional da rcciclagem e afixado
por meio de encaixe. Estrutura tubulâr 20,7mm

20

\t

627 ,00 12.540,00Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões

estabele.cidos pelo FNDE (Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação) resistente e

pnltica. Confeccionada em MDF Íeyestido na
face superior em laminado de alta pressâo e face
inferior com contra capa, bordos com fita de

PVC lmm azul. Estrutura compostâ por
travessas inferiores em tubo de aço @l.l/2",
superiores em Al.ll4" e colunas 29 x 58mm,
pintura epóxi po liso brilhante. Bandeja porta
liwos em polipropileno cinza. Acabamento com

YAMOVEIS UNDOE
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sapatas e ponteiras azuis. Dimensões
aproximadas de 900 x 600 x 820mm (L X P X
A).

09

-o0

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletÍostrítica epóxi, assento e encosto
colorido (coniunto de 06 mesas em MDF de
18mm Íevestido em ambas as faces, com 6
cadeiras fixa base em aço com tratamento ante
femrgem e assento e encosto em PVC rígido
padrão FNDE), MDF de l8mm dupla face color,
com coluna centrâl em aço com tratamento ante
femrgem, piltura elehostática epóxi.

YAMÓVEIS UND 20 2.'145,00 54.900,00

Quadro Branco com portâ pincel, confeccionado
em MDF e revestido de formica ultra, medindo
3000 x l200mm com estrutura de borda e
parafusos para fixar.

YAMÓVEIS UND 20 1.350.00 27.000,00

1.246.482.30

Cüíwula Quada - DOS RECURSOS FINÁNCEIROS:
4.1. As despesas decorrentes da presente lisitação coÍrerão por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento! classificada confoÍne abaixo especificado e demais dotâções que por ventura se fizeÍem
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

DOTAÇÃO:
EDUCAçÃO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÀO
,149052 - MATERIAL PERMANENTE
12.361.0832.2197 .0000 - MANUT. E zuNC. DO ENSINO FUND. 40%
449052 . MATERIAL PERMANENTE

Cláusula Setda - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
ó.1. Os materiais deverão seÍ entregues, na qualidade, quantidade e peÍiodicidade especificadas no Termo de

RefeÉncia - Anexo I deste EditâI, 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
materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

5.3. Os materiais deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência" no honârio das

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

C IIi US UIA S CgA _ DO PAGÁMENTO :
6.1. O pagamento será efetuado, conforme nota fiscal âpresentâda, com a comprovação de quê a empresa
confatadâ esüí em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação
das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no pràzo não superior a 30 (trinta) dias, O
material por se trataÍ de confec.ção de móveis podeú ser entregue até o final da vigência do contrato. Será
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante aprêsentâção da Certidão Conjunta
Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e

Dívida Ativa da União.

6.2. E vedada expressamente a realizaçío de cobrança de forma diversa da estipulada neste em
dasespecial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob

sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
de apl
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6.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRÁTADO caso o mesmo se encontre em situâção irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 .

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

CIáUSUIA SéTiMA-- DA RECOMPOSrcÃO DO EQUILÍBNO ECONôMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
7.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n' E.666193, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado.

Chiusula Oitava - DA FISCÁLIZAÇÃO:
8.lA fiscalização do Contrato sená efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr.

IZANIEL CUTRIM BOGEA RG n' 000077517097-6 SSP/PI, e CPF n' 841.870.693-12, que podená 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 DÁS PARTES:
9.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condiçõ€s avençadas e da

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

9.2. Constituem obrigações da Contratada:
I) entregar Os materiais às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente

contrato;
II) fomecer Os materiais, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJETO e Anexo l;
III)Os materiais deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de provimento

ininterÍuptamente! no caso de manutençâo sempre que requisitado conforme ordem de

produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino'

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

obrigagões decorrentes deste Contrato;
V) Não §ansferir, total ou parcialmente, o objeto deste Conaato;

Vi) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por pâÍte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo à reclamações procedentes, câso ocorram;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

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

respectiva aprovação, em até 0s(cinco) dias consecutivos, a paÍiÍ de sua ocorrência. sob

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

execução do Presente contrato;
X)manter durante toda a execuçõo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

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

materials fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindoJhe também, a dos

materiais que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão s€r trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabi
porventura ocorram na entrega dos materiâi

I 0.3. Constituem obrigações dâ Contratante:

lidade da Contratada quaiquer acidentes

s e o uso indevido de patentes e registros
que
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pela oferta que s€ apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação

seguida, a Comissão Permanente de Licitâção - CPL, para as providências cabíveis.

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
ll) efetuar o pagamento confome estipulado na Cláusula do Pagamento;

lll)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Chiusula Décima - DA TR(rcA E\/ENTUAL DE DOCUMENTOS:
l0.l. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo

10.2. Neúuma outra fonna será considerada como prova de entrega de documentos.

CIIíusuII Décima Primeiru - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
I l.l.A rescisão do contrato tení lugaÍ de pleno direito, a critério da Contratânte, independentemente de

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

alterações nos casos pÍevistos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cldusula Décima Seguada - DAS SANÇõES E PENALIDADES:
l2.l.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certâme, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

ffaude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa ficará impedida de licitar e contratâÍ

com a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO^/Í4, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquânto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria

autoridade que aplicou a pena.

12.2.A penalidade sení obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações

legais.

12.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estaná sujeita as seguintes penalidades:

12.3.1. Advertência:
12.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trintâ) dias, no perc€ntual de l0% (dez por cento), calculada

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

12.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro decimos por cento), na hipotese de atraso no

cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

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

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

cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expÍessamente previstas,

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

12.4. As sanções previstas nos itens 12.3.1, 12.3.4 e 12.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente 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 tÍata o item 12.3, reserva-s€ ao órgão contratante o direito de ptar

, comunlcan ,em
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12.6.A segunda adjudicatória. ocorrendo a hiÉtese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital,

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

Municipal de sÃo BERNARDo/MA.

Clríusuta Décima Tercebo - DA WGÊNCA
13.l O contrato resultante desta licitação terá como termo inicial de vigência a data da assinatura dia 19 de

novembro de 2021 e vigorará até dia l9 de novembro de 2022.

Chiusula Décima Qwrta - DoS CA§0S oMl§,SoS.'
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 10.520/02, D€crÊto n" 5.450/05e subsidiariamente, no

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

Clóusula Décima Quin a - DO FORO:
l5.l . Fica eleito o ioro da Comarca de SÃO BERNARDOÀ4A, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer

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

seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes

03 (três) vias de igual teor.
, que foi impresso em

S rnardo - A, l9 de novembro de 2021.

Bern

ANTE

YAMOVEIS CO ÇOS EIREI-I
CNPJ n /0001-23

Ci m castro

RG n" 00225292029 DENTRAN - MA
CPF n'418.559.303-15

asslnam o

a

x-

R
0


