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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE RIGISTRO DE PREÇOS N".023/2022.
PR.EGÂO ELETRÔT.ICO sRP N. OZazZOZZ

PROCESSO ADMIMSTRATIYO N'. 2022028- CPL
CONTRATO N' 2O22O6I5OM/ 2OZZ CPL PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MLINICIPAL DE SÂO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: F S CIINIIA- ME

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Düeito Púbüco Intemo,
inscrita no CNPJ n'06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro,
SÃO BERNARDO - MA, doravante denomilada CONTRATANTE, neste ato, ÍepÍesentada pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n" 5?2348 e do CPF n"
182.ó09.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuiçÕes
legais que the confere poderes para celebrar com a empresa: F S CIINHA - ME , CNPJ:
28.898.061/0001-37, sediada na Rua Gonçalves Dias, n" 374, Centro - CEP: ó5.560-000, Magalhães de
Almeida - MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Fabiano Sousa da Cunha, CPF:
057.367.693-36 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos
contidos na pÍoposta objeto do P/E SRP N" 024/2022, e PROCESSO ADMINISTRATM N" 2022028 -
CPL, que se regerá pela Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO rem poÍ base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N'2022028 CPL-PMSB, tendo por objeto aquisiÉo contÍatação de empresa para
execução dos serviços de manutenção de equipamentos de informática e de impressoras para atendimento
da Secretaria de AdministÍação. Integram o pÍesente contrato, independentemente de tÍanscrição, o edital
seus anexos e a Proposta da Conffatada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao editâl
de licitação ou termo que a dispensou ou exigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA. Do vALoR
O Valor global pela aquisiÉo do objeto contratual é de RS 42.023,00 (QUARENTA E DOIS MIL VINTE TRES

REAIS E CINQUENTA CENTÁVOS) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que
ilcidam sobre o objeto do contÍato.

ITEM sERVIÇOS UND QTD VLR UNT VLR TOTAL

1

UND
120 53,90

R$ 64.680,00

2 MANUTENçÃO
NOTEBOOK UND

PREVENTIVA

UND
720 53,90

R$ 64.680,00

3 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE

IMPRESSORA. LASER MONOCRÁTICA
40 75,50

R$ 30.200,00

+

UND
40 75,50

R$ 30.200,00

5 MANUTENçÃO CORRETIVA

INSTALAçÃO DE SISTEMAS - DESKTOP

E

UND
75 95,40

R$ 71.550,00
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UND

I

UND

MANUTENçÃO DE LIMPEZA DE

IMPRESSORA . JATO DE TINTA

I

I

§



iliocessg pôt / ô ,11
í:olha
Rubrica;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

MANUTENçÃO CORRETIVA

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS -NOTBOOK

E

UND
75 95,40

R$ 71,550,00

7

UND
40 63,15

R$ 25.260,00

B INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES

DE REDE DE CABO UND
40 7 +,60

R$ 29.840,00

9 BACKUP E

DADOSW
TRANSFERÊNCIA DE

UND
50 6+,55

R$ 32.27s,00

VALOR TOTAL R$ 42.023,00 (QUARENTA E DOIS MIL VINTE TRES REÁTS E
CINQUENTA CENTÂVOS]

Rs 42.023,s0

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos REcI]Rsos FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas deco entes da contratação da presente licitação

correrào por conta de Recursos:

ASSISTÊNBCIA §OCIAL
[4,q.NUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÉNCIA SOCIAT 08.122.0050.2073.0000339039 OOO - outros serviços de
terceiros - pessoa Jurídica
MANUTENçÂO DO PROGRAMA GBF- BOLSÀ FAIvfutA 08.122.0834.202s.m/0339039 O0O - outros
serviÇos de têrceiros - pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUA§ GESTÃO 08.122.0834.2@3.000339039 OOO - outros serviços de
terceiros - pessoa Juridica
MANUTENÇÁO DO PSEMC- FMAS-MEDIA 08.122.0835.2096.0000 93.2&,15 COMPLEXTDADE
339039 000 - outros serviços de terceiÍos - pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO §ERv. DE COl.l'VTv. E FoRTAL. DE 08.23.0835.2094.0000 r10ó.132,15 IIINCULO-SCFV
339039 000 - outros serviços de terceiíos - pessoa Jurídica
MANUTENÇÂO DO CENTRO DE R-EF. EM ASSIST. 08.24.0E34.2097.000/J 348.m8,50 SOCTALCRÁS
339039 000 - outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE R.EF. EM ASSIST. 08.244.0t34.209E.0000 2ú.í18,34 SOCTALCRTAS
339039 000 - outros serviÇos de terceiros - pessoa Jurídica
MANUTENçÃO DO PBV. EQUIP VOLANTE 08.214.0834.2099.0000 339039 000 - outros serviços de
terceiros - pêssoa Jurídica

cLÁsULA QUARTA. Dos AcRÉsIMoS E SIJPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a acettat, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressÕes que se ízerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, atê 250/0 (vlnte
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao aÍt. 65 § 1" dzLei8.666/93.

CLÁUSIJLA QI]INTA . Do PRAZO DE \TIGÊNCIA
O pÍesente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e fildar-se -í no ptazo de 12 meses após sua
publicação, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n' 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA. DA FI§CALIZ AÇÁO
A fiscalização do Conffato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr.
Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à rcgLllarjzaçAo da
fúa do fomecimento observando, bem como propor a aplicaçáo das penalidades previstas deste
instrumento.

N
§

\

.,$
§

r,T

$
\\

t§
ht

CLÁUSULA SÉTIN{A - Do PAGAMENTo
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INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES

DE REDE DE CABO
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O pagamento será efetuado após apÍesentação da Nota fiscal correspondente aos pÍodutos adquiridos já a
Notâ Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no pÍazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAIO PRII\/IEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corente da CONTRATADA do Banco BRADESCO, Agência ó953
Conta corrente (X8490-0, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAIO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
coÍeção poÍ paÍte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja dehnitivamente sanado.

PARÁGRAIo TERCEIRo - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá compÍovaÍ sua
reg)laf.zaçío flscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovaçáo será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme anigo 55 inciso XIII da obrigaçao da conüatada de manter, durante toda execução do conÍato,
em compatibiüdade com as obrigações por eles assumidas, todas as condiçôes de habiütaÉo e qualificaçâo
exigidas na licitação.

pap Á r:p arn ôrT^PTô À aÍ)NTRAT ÀNTF ndo pagaút juros de mora poÍ atraso no pagamento,
cobrado aüaves de documentos não hábil, total ou paÍcialnente, bem como por moúvo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

ITA
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

ôES D
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e hscalüar a execuçáo do conEato;
b) Designar um servidor da Sesetaria Municipal de AdministÍação que será

responsável pelo acompanhamento e fucalüação da execução do objeto do pÍesente

contÍato. Ao servidor designado, compete entre outÍas obrigações, verificar a qualidade,

inviotabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando
em registro pÍóprio todas as ocorrências relacionadas a execução do conüato
deteÍminando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita

da CONTRATADA, informações adicionais, para dtimir duvidas e orientala em todos

os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante

deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas

convenientes;
e) Receber o objeto do contÍato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei
8.666/93.

D A ES A
O pÍesente ContÍato não podeÍá seÍ objeto de cessáo ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou

Ordem de Serviços e cÍonograma de entÍega fomecido pela Secretaria Municipal de

Administração, em estrita observância a sua propostâ e ao Anexo YI, observando a

qualidade.

c) Manter preposto com ânuência da AdministÍação Municipal na localidade da prestâçâo

do serviço para repÍesentá-lo na execução do contrato e pÍest esclarecimentos
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necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do

fomecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) ObservaÍ o horário do expediente adminisüativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o horário administrativo para tÍatar sobÍe o contÍato e seÍviços, de segunda a

sexta-feira;
c) CumprÍ fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contÍato e de

seus documentos integrantes, com obsewância dos requisitos, bem como da legislação em

vigoÍ para peÍfeita execuÉo do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, lelativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos üabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da

execução do coníato e outÍos corespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administÍaÉo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contÍato não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela

Secretaria Municrpal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste

contrâto em que se verificarem vicios, defeitos ou hcorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCtrVIA PRN/ENA - DAS PENALDADES
O descumprirnento, total ou parcial, por parte da CONTITATADA, de qualquer das obrigações ora

estabelecidas, sujeitaÍá a CONTRATADA as sançóes plevistas na Lei Federul n" 8.666/93, aplicando nos

artigos 81 a 88.

PARÁGRA-FO PRIMERO - O atÍaso injustihcado no cumprimento do objeto deste ContÍato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor

do fomecimento, até o Limite de 100/o (dez por cento).

pARÁçBAFO SEGIINDO - Além da multa indicada no parâgrafo antenor, a CONTRATANTE poderá,

gaÍantida a prévia defesa, aplicat à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do

ContÍato, as seguintes sanções:

a) AdvcÍência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do ContÍato;
c) Snspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍataÍ

com a admini§tÍação, poÍ prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contÍatar com a AdminisÍação Pública

enquanto perduraÍem os motivos determinantes da punição'

e) As sançõ€s previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicâdâs

conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAIO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e pubücada nó jomal Ohcial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal,

excluídas os casos de apücação das penalidades de advertências e multa de mora'

.D
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão' com as consequências contratuais e as
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previstas em lei.
Constituem motivos para a Íescisão deste ContÍato:

a) - o não cumpÍimento de cláusulas conEatuais, especificações, projetos ou pÍazos;

b) - o cumprimtnto irregular de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos e

pÍazos;
i) - a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obÍa, do serviço ou do fornecimento, nos PÍazos
estiPulados;
d) - o atlaso injustificado no inicio da obÍa, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisaçáo do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
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f) - a subcontÍatação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contÍâto;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e frscallzar a sua execução, assim como as

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l' do
an. ó7 desta Lei Federal n" 8.666/93',
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - râzões de interesse púbüco, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está

subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se

refere o contrato;
m) - a supressão, poÍ paÍe da CONTRATANTE, compÍas, acarretando modificação
do valor inicial do consato além do limite permitido no § 1" do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuÉo, por ordem escrita da CONTRATANTE,poÍ prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuÍbação da ordem intema ou guera, ou ailda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obÍigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilüações e mobilizações e outÍas previstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noyenta) dias dos pagamentos devidos pela

CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem intema ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumPrimento de suas

obrigações aÉ que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contÍatual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste ContÍato poderá ser:

a) determinada poÍ ato unilateÍal e escrito da AdminisÍação nos casos enumerados

nas alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigáve1, por acordo entÍe as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos teímos da legislação.

CLÁSULA DÉCtr\,IA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronogama constante nos anexos planilhas orçamentáÍias,

parte integlante deste.

pARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do conffato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que

os serviços que não satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADÀ, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos enüe as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDo - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDO poderá ser

concedido novo prazo para recebimento dos serviços Íejeitado. OcorÍendo a rejeição pela 2" vez, o contÍato
poderá seÍ rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularüar to ptazo Máximo de 15

(quirze) dias corridos, sob o risco de incidiÍ nas penatidades previstas no Art.87 dal*i to 8.666/93;

CLÁSULA DÉCtr\,IA QUINTA - DAS ALTERAçÔES
Este contrato podeÍá seÍ alterado, com as devidas justificativas, no caso pÍevisto no art. da Ler n" 8.666/93.
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E poÍ estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lawado em 3 (üês) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

São Bemardo 15 de jtnho de 2022.

EFINANçAS
o

N'1 .183-15

la
F DA CI]NI{A _ ME

J: 28.898.061/0001-37
FABIANO SOUSA DA CI,JNHA

CPE: 057.367.393-36
Responsável Legal

CLÁUSULA DÉCtr\,IA sExTA. DA PUBLIcAcÃo
Dentro do prazo de 20 (vrnte) dias, contados da sua assinatura, a CoNTRATAIyTE providenciará a
publicação em resumo, do pÍesente Conüato.

CLÁUSUI,A SÉTD{A - Do FoRo
o foro da Comarca de sÃo BERNARDO no Estado do Maranhão, seÍá o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.
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