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CONTRATO DE PRESTAçÁO DE SERFVIÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'.023/2022.
PREGÂO ELETRÔMCO SRP N" 02412022
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N" 2022028. CPL
CONTRATO N' /2O22O6I50iJI CPL- PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAI DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA:FSCUNEA.ME

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Intemr),
inscrita no CNPJ n'0ó.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 8ó3 - Centro,
SÀO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARYALHO, portador da Cédula de Identidade n" 572348 e do CPF n'
182.ó09.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: F S CUNHA - ME , CNPJ:
28.898.0ól /0001-37, sediada na Rua Gonçalves Dias, n" 374, Centro - CEP: ó5.560-000, Magalhães de
Almeida - MA, poÍ intermédio de seu representante legal SÍ. Fabiano Sousa da Cunha, CPF:
057.367.693-36 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos teÍmos
conridos na proposta objero do P/E sRP N" 024/2022, e PROCESSO ADMINISTRATM N" 2022028 -
CPL, que se regerá pela Iri n.' 8.6óó193, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do oBIETO O presente coNTRATo tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N'2022028 CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição contÍatação de empresa para
execução dos serviços de manutenção de equipamentos de informática e de impressoÍas para atendimento
da SeqetaÍia de Administração. IntegÍam o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital
seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital
de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedoÍ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VAIOR
O Valor global pela aquisição do objeto contÍatual é de -R$: 126.070.50 (CENTo E VINTE E sEIs MIL E

SEIENTA REAIS E clNouENTA cENTÁvoSl, que inclui os tÍibutos, encaÍgos, ftete ou despesas de qualquer
natureza que hcidam sobre o objeto do contrato.

ITEM sIRvtÇos UND QTD VLR UNT VLR TOTAL

1 MANUTENçÃO PREVENTIVA . DESTOP

UND UND
360 53,90

R$ 64.680,00

2 MANUTENÇÃO

NOTEBOOK UND

PREVENTIVA

UND
360 53,90

R$ 64.680,00

3 MANUTENçÃO DE LIMPEZA

IMPRESSORA - LASER MONOCRÁTICA

DE

UND
120 75,50

R$ 30.200,00

4
75,50

R$ 30.200,00

5 MANUTENçÃO CORRETIVA

INSTALAçÃO DE SISTEMAS - DESKTOP

E

UND
95,40

R$ 71,550,00
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MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE

IMPRESSORA - JATO DE TINTA
L,o

UND ]
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6 MANUTENçÃO CORRETIVA

INSTALAçÃO DE SISTEMAS -NOTBOOK
E

UND
95,40

R$ 71.550,00

7 INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES

DE REDE DE CABO UND
120 63,15

R$ 25.260,00

I INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES

DE REDE DE CABO UND
120 7 4,60

R$ 29.840,00

9 BACKUP E

DADOSW

TRANSFERÊNCIA DE

UND
150 64,55

R$ 32.275,00

VALOR TOTAL R$ 126.070,50 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E SETENTA REAIS E

CINQUENTA CENTÂVOS)

126.070,50

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contÍatação dâ presente licitação

correrão por conta de Recursos:

ApMrNrsrRAcÂo
04j22.0050.2012.0000 - MANUTENÇÁO DA SECRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO E FTNANÇAS
339039 000 - Outros sêrviços dê Terceiros - Pessoa Juridica N

\\
\

\

§\l
§

,$

CLÁSULA QUARTA. DoS ACRÉSIMOS E SI]PRESSÔES
A CONTRATADA hca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste conüato, até 250/o (vnre
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. ó5 § 1" daI,ei 8.666/93.

CLÁUSULA QIJINTA. Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entÍará em vigoÍ na data de sua assinatura e findar-se- á to ptazo de 1 2 meses após sua
publicação, podendo ser prorogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n' 8.666/93, e suas alteÍaçõ€s.

cLÁusuLA sExrA - DA FrscArrz{çAo
A fiscalização do ContÍato será efetuada por sewidor designado pela Secretaria de administração: Sr.
Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinaÍ o que for necessário à Íegulaização d.a

falta do fomecimento observando, bem como pÍopor a aplrcaçío das penúdades pÍevistas deste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTtrvIA - Do PAGAMENTo
O pagamento seÍá efetuado após apresentaçAo da Nota fiscal corespondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve esú devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado to pÍazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRA-FO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
tÍansfeÍência bancaria em conta corente da CONTRATA-DA do Banco BRADESCO, Agência 6953
Conta coÍente 009490-0, uma vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal seÍá motivo de
correÉo por parte da CONTRATADA e haverá, em decorência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja deflmitivamente sanado.
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PARTIGRAFO TERCEIRO - A cada pagâmento realizado, a CONTRATADA deverá compÍovar sua
regularização frscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
compÍovação será feita mediante apÍesentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, duÍante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habi.l.itação e qual-ificação

exigidas na licitação.

PARÁGRAIO - A CONTRÁTANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento,
cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contÍárias.

CLÁUSIJLA OITAYA. DO REAruSTE
O valoÍ do pÍesente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSIJLA NONA. DAS O GACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRÂTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fscalizar a execução do contÍato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administraçao que será

responsável pelo acompanhamento e fscalização da execução do objeto do presente

contÍato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade,
inüolabiiidade 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 regúanzaçáo das faltas ou defeitos observados;

c) Fomecer a qualqueÍ tempo e com o Máximo de presteza, mediante sotcitação escrita

da CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir duvidas e oÍienta-la em todos
os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultÍapassarem as competências, do repÍesentante

deverão ser solicitadâs, a seus superiores em tempo hábil para adoçáo das medidas

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

DÉ A
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou ffansferência, no todo ou em parte.

A CONTRATA-DA obrigar-se-á a:

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

Ordem de Serviços e cÍonograma de entrega fomecido pela Seoetaria Municipal de

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

qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação

do sewiço para representá-lo na execução do contrato e pÍestar esclarecimentos

necessários ao servidor designado para acompanhar e fucalizar a execução do

fomecimento, e a Secretaria Municipal de AdministÍaÉo, quando soücitado;

d) Obsewar o horiírio do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o horário administrativo para tÍatâÍ sobÍe o contrato e serviços, de segunda a

sexta-feiÍa;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de

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

vigor para perfeita execução do contÍato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos tÍabalhistas, previdenciários, e comerciais lesultantes da

execução do contÍato e outros colTespondentes;
g) RespondeÍ pelos danos causados diÍetamente a admilistração ou a teÍceiÍos,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contÍato náo excluirdo ou reduzindo
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essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuâdo pela
Secretaria Municipal de AdmimstÍação;
h) RepaÍar, corrigir ou substituiÍ, as suas expensas, no total ou em paÍe, o objeto deste
contÍato em que se verificarem vícios, defeitos ou incoreções Íesultantes da execução.

CLÁSI,ILA DÉctrvÍA PR.n/renA - DAS PENATDADES
O descumprirnento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n'8.666/93, aplicando nos
artigos 81 a 88.

PARÁGRÀFO PRIMERO - O arraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitaÍá 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 10% (dez poÍ cento).

PARÁGRAFO SEGIJNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Conüato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratal
com a admhistração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto peÍduÍarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

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

CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal,

excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cLÁsULA DÉCtruA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecuÉo total ou paÍcial deste conüato enseja a sua rescisão, com as consequências contÍatuais e as

previstas em lei.
Constituem motivos paÍa a rescisão deste ContÍato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contÍatuais, especiflcaçÔes, Projetos ou prazos;

b) - o cumpÍimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

ptazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos

esÚPulados;
d) - o atÍaso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou tÍansferência total ou paÍcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçÕes regulares emanadas pelo servidor a
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Adrninistração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1' do
art. ó7 desta Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauÍação de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modifrcação da flnalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejuüque a execução do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

l) - razões de interesse público, 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

refeÍe o conÍato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compÍas, acaÍretando modificação
do valor inicial do contÍato além do limite permitido no § 1" do art. ó5 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, poÍ prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e conúatualÍnente
imprevistas desmobilizações e mobilizaçÕes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela susPensáo do cumpÍimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) - o aüaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade pública, grave peÍurbação da ordem intema ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optaÍ lrla suspensão do cumpdmento de suas

obrigaçÕes até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRÀ,ün.O - Os casos de rescisáo conEatual seÍão formalmente motivados nos autos do

pÍocesso, asseguÍando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGITNDO A rescisão deste Contrato podeÍá seÍ:

a) determinada por ato unilateral e escrito da AdrninistÍação nos casos enumerados

nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigível, por acordo entÍe as pâÍtes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que hâja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCMA TERCEIRA. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,

parte integrante deste.

PARÁGRAIO PRIMEIRO - O objeto do contrato seÍá recebido conforme Cláusula Décima, sendo que

os serviços que não satisfuerem as condições citadas na proposta e no edital serão Íecusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entÍe as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério cla Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser

concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejerção pela2 vez, o contrato
poderá ser rescindido. A CoNTRATADA será notificada pan rcgulanzar no pÍazo Máximo de 15

(quinze) dias conidos, sob o risco de hcidir nas penalidades previstas no Afi.87 dzl*i t' 8.666/93;

cLÁsULA DÉctr\,IA QI]INTA . DAS ALTERAçÔES
Este contÍato podeÍá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍt. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉctrvíA SEXTA - DA PUBLICAçÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a GONTRATAIYIE providenciará a

pubticação em resumo, do presente ContÍato.

cLÁUsuLA sÉTtr!ÍÀ. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, seÍá o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste ConEato.

E por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente

instÍumento lavrado em 3 (tÍês) viâs de igrral teor e forma, assinado pela panes e testemunhas abaixo.
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FSDA _ME
CNPJ: o6t/oool-37

FABIANO OUSA DA CIJNIIA
057.367 .393-36

el Legal

iriocesso
Folha:
{ubrica:

, 15 de Jmho de 2022
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