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SECRETARTA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAçÃO

ESTADO DO MARAT{HÃO
CNPI: 30.728.42010001-50

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERYIçOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.. 023/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 02412022
PROCESSO ADMIMSTRATTVO N". 2022028. CPL
CONTRATO N" 2O2ZO6I5N2/2022 CPL. PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: FS CI]NIIA. ME

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAYÉS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CNPJ SOb
o 30.728.420/0001-50, com sede na Rua Cônego Nestor S./N- Centro - São Bemardo,/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato, repÍesenrâdo pelo Secretário SRFRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, porrador da Cédula de Idenridade n 572348 e do CpF n. 182.ó09.183-15, residente e
domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas aíibuições 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: 65.560-000, Magalhães de Almeida - MA, por intermédio de seu
Íepresentante legal Sr. Fabiano Sousa da Cunha, CPF: 057.361.693-3ó doravante denominada
CONTRATADA, têm enüe si justo e pacnrado, nos termos contidos na proposta objeto do p,rE SRp N.
024/2022, e PROCESSO ADMINISTRATIYO N' 2022028 - CPL, que se regerá pela Leí n." 8.666/93,
mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO rem por base legal o pROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 2022028 CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição conrratação de empresa para
execução dos sewiços de manutenção de equipamentos de informática e de impressoras para atendimento
da Secretaria de Administração. Integram o presente contrato, independentemente de transsição, 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 vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do YALoR
O Yalor global pela aquisição do objeto contratual é de R$ 168.094,00 (CENTO E SESSENTA E OrTO MrL
NOVENTÂ E QUATRO REAIS) que inclui os tributos, encaÍgos, ftete ou despesas de qualquer natuÍeza que
incidam sobre o objeto do conüato.

ITEM sERVrÇOS UND QTD VLR UNT VLR TOTÂL

1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DESTOP

UND UND
480 R$ 53,90 R$ 25.872,00

2 MANUTENÇÃO

NOTEBOOK UND

PREVENTIVA

UND
480 R$ 53,90 R$ 2s.872,00

3 MANUTENçÃO DE LIMPEZA DE

IMPRESSORA - LASER MONOCRÁTICA UND
R$ 75,50 R$ 12.080,00

+ MANUÍENçÃO DE LIMPEZA
IMPRESSORA - JATO DE TINTA

DE

UND
160 R$ 7s,s0 R$ 12.080,00
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MANUTENçÃO CORRETIVA

INSTALAçÃO DE SISTEMAS - DESKTOP

E

UND
300 R$ 95,40 R$ 28,620,00

6 MANUTENçAO CORRETIVA

INSTALAçÃO DE SISTEMAS -NOTBOOK

E

UND
300 R$ 9s,40 R$ 28.620,00

7 INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES

DE REDE DE CABO UND
160 R$ 63,1s R$ 10.104,00

B INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES

DE REDE DE CABO UND
160 R$ 74,60 R$ 11.936,00

9 BACKUP E

DADOSW

TRANSFERÊNCIA DE

UND
R$ 64,55 R$ 12,910,00

VALOR TOTAL R$ 168.094,00 (CENTO E SESSENTA E O|TO MIL NOVENTÁ E

QUATRO REITIS) 168.094,00

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECTJR§OS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFBRÊNCIA: As despesas decorÍentes da contÍataÉo da presente licitaÇão

correrão por conta de Recursos:

EDUCAÇÃO
12.361.0050.2035.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAÇÃO
339039 000 - outros sêrviços de terceiros - pessoa Jurídica
't2.36',t .0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 30%
339039 000 - outros serviços de têrceiros - pessoa Jurídica
12.361.0832.2201,000 - MANUT- E FUNC. DE CRECHES
339039 000 - oukos serviços de leÍceiros - pessoa Jurídica
í2.365.0832.2103.000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÊ-ESCOLA
339039 000 - outros serviços de terceiros - pessoa Juíídica
12.366.0421.2105.0000 - MANUÍENÇÁO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
339039 000 - outros serviÇos de terceiros - pessoa Juridica

cLÁsI]LA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E ST,PRESSÔES
A CONTRATADA hca obrigada a aceitar, nas mesmas condições conüatuais, os acréscimos ou
supressões que se flrzerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte

e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contÍato, em observância ao art. 65 § 1" d,l-'ei 8.666/93.

CLÁUSULA QIJINTA. DO PRAZO DE YIGÊNCIA
O presente conüato entrará em vigor na data de sua assinaturâ e flrndaÍ-se- á no ptazo de 12 meses após sua

publicação, podendo ser prorrogado, após manifestação das paÍtes envolvidas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso l, da Lei n" 8.666/ 93, e suas alterações.

CLÁUSULA sExTA. DA FISCALIZ AçÁO
A fiscÀlizaçáo do ConÍato seÍá efetuada por servidor designado pela Secretaria de adminisüação: SÍ.

Izaniel Cuüim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessádo iL Íegalaitzaçdo da
falta do fomecimento observando, bem como propoÍ a aplicaÉo das penalidades previstas deste
instnrmento.
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O pagamento será efetuado após âpÍesentação da Nota fiscal correspondente aos pÍodutos adquiridos já a
Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRü,íE'm.O Os pagamentos, serão cÍed.itados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corente da CONTRATADA do Banco BRÂDESCO, Agência ó953
Conta corÍente 009490-0, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAIO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão oconida na documentação fiscal será motivo de
corÍeção poÍ parte da CONTBATA-DA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCBIRO - A cada pagamenro rcaltzado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização frscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
compÍovação seÍá feita mediante apresentação de CeÍidão negativa de debito CND. Bem como, manteÍ
conforme artigo 55 hciso XIII da obrigação da contratada de manteÍ, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçào
exigidas na licitação.

PARÁGRÁFO OUARTo - A CoNTRATAIYTE não pagará juÍos de mora por atÍâso no pagamento,
cobÍado auavés de documentos não hábil, total ou parciaLnente, bem como por motivo de pendência ou
descumpÍimento de condições contrárias.

CLÁUSIJLÀ OITAVÂ. DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autolizado pelo govemo Federal.

DA T
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e hscalizar a execução do conÍato;
b) Designar um servidor da Sesetaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente
contrato. Ao sewidor designado, compete enfte outras obÍigações, verificar a qualidade,
inviolabilidade das embalagens, estado de conservaçáo e validade dos pÍodutos, anotando
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do conffato
deteÍminando o que for necessário a regolaÍizaçdo das faltas ou defeitos obseÍvados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Miíximo de prestezâ, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos
os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competênciâs, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábtl paru adoção das medidas
convenientes ;

e) Receber o objeto do contÍato na forma do aÍ. 73, inciso II, alíneâs aeb daÍei
8.666/93.

. DAS
O presente ContÍato não podeÍá seÍ objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntÍegaÍ os serviços objeto deste conÍato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Sewiços e cronograma de enfiega fomecido pela SecretaÍia Municipal de
Administrâçáo, em esffita observância a sua pÍoposta e ao Anexo YI, observando a
qualidade.

c) ManteÍ preposto com anuência da Administraçáo Municipal na localidade dâ prestação
do serviço paÍa representá-lo na execuçáo do contÍato e pÍestar 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) Obsewar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o horário administrativo paÍa tratar sobre o contÍato e serviços, de segunda a

sexta-feira;
e) Cumprir flielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente conÍato e de

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

vigor para perfeita execução do conÍato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comelciais resultantes da

execuÉo do conüato e outÍos coÍespondentes;
g) RespondeÍ pelos danos causados diretamente a adminisüação ou a terceiros,

decorÍentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluhdo ou reduzindo

essa responsabilidade em face da flrscalização ou acompanhamento efetuado pela

Secretaria Municipal de Administraçãol
h) RepaÍaÍ, corrigir ou substiruir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste

contÍato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes Íesultantes da execução

CLÁSULA DÉCANA PRI\.fiRA. DAS PENALDADES
o descumprimento, total ou parcial, por parte da CoNTRATADA, de qualquer das obrigações ora

estabelecidàs, sujeitará a CONTRATADA as sanções pÍevistas na Iri Federal n" 8.666/93, aplicando nos

artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO pRtr\,üRO - O atrâso injustificado no cumprimento do objeto deste ConEato 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 10% (dez por cento).

pA1ÁGRAFO SEGUNDO - A1ém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE podelá,

ganntida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou paÍcial do

Contrato, as seguintes sânçóes:

a) AdveÍtência;
b) Multa de l0 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimento de conÍataÍ
com a administração, poÍ prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a AdministÍação Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição'

e) As sanções previstas nas alÍneas "a", podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alínea "b".

pARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaçâo de quatquer penalidade será feita comunicação escritâ à

CONTRATADA e publicada nó jomal Ohcial do Estado ou DOU, constando o fundamento Iegal,

excluidas os casos de aplicação das penalidades de advetências e multa de mora'

A inexecução total ou paÍcial deste contrato enseja a sua Íescisão, com as consequências contÍatuais e as

pÍevistas em lei.
Constituem motivos paÍa a rescisão deste Conúato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especifrcações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes, pÍojetos e
prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibüdade da conclusão da obÍa, do serviço ou do fomecimento, nos prazos

estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, sewiço ou fomecimento;
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crÁsw.t oÉcnra TERCETRA ' Do RECEBIMENTo Dos PRoDUToS

Os serviços deverão ser ."ttg,tt toio-Át õ'o"og'urnu constante nos anexos planilhas orçamentárias'

SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUC+çÃo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

ESTADO DO MARANHAO
CNPJ: 30.728.420/0001-50

e) - a paralisação do fomecimento' sem justa causa e prévia comunicaÉo à

CONTRÂTANTE;
0 - a suucontraüão total ou parcial do seuobjeto' a associaçáo da CONTRATADA

com outÍem, "lãá" 
À, 

"",irr.rência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação náo admitidas no edital e no contÍato;

g; - o aesatenaimento das determinações regulares emanadas- ry9,jt11"^t "
ãâmissao designada para acompanlar e fiscalizar a sua execuÇão' ilsslm como as

Secretaria Muíicipal àe Secretaria Municipal de Administração;

h; - o comaimentà leiterado de faltas na sua execução' anotadas na forma do § 1" do

art. 67 desta Lei Federaln'8'666/93'
i) - a decretação ou a instauÍaçáo de insolvência.civil;

j) - a <lissoruÉo «la sociedade ou o falecimento-da CONTRATADA;

t) - a arteraçzo sãáat ou a modificação da finalidade ou da estÍutura da

óONrnara'pe, que prejudique a execuÉo do conÍato;

1) - razões de íi*tlt" i'rür""' ae alta releváncia e amplo contecimento' justifrcadas

"a.,"trn"'ual'iãi;;à--i",-"autoridadedaesferàadministrativaaqueestásubordinado I"cõNlüieNrE e exaradas no processo adminisÍativo a que se

refere o conEato; - - t- -^Áic'i^- 
'

.) - u 
'up'""aã, 

por parte da-CONTRATANTE' compras' acarÍetando modifrcação

ao vuto, iniciaiãJ ãàítruto arem ao rimite permitido no § 1'di aÍ ó5 desta leii

,) - u rorp"n'ão-àÃu 
"*"toçao' 

pot otdem escrita da CoNTRATANTE' poÍ prazo

superior a 1'z0 õ;; t 'iti"l âilt' salvo em caso de calamidade pública' grave

perturbaçáo da àrdem inteÍna ou guera' ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo pÍazo' indePendentemente do

pagamento áft'g"oit-ê inàenizaçÔes - 
pelas sucessivas e contÍatualrnente

impÍevistas ã"t'iliii'"ço* e motilizações e outÍas previstas' assegurado a

CoNTRAT'ô;;"tt"*ãt"ttt' o oittito át-.opot pela suspensão do cumprimento

das obrigaçoes asiumidas ate que seja normalüada a situaÇão;

"l - c, 
^o"'o 

""'-"r"'ú- 
" 

'so inoutntu; dias dos pagamentos devidos pela

coNTRATÁ]iE a["án"n,"r dos fomecimentos já recebidos salvo em,caso de

calamidade iln;;;;;;á'tação da- ordem 
-iott.nu 

ou guerra' assegurado a

CoNTRATADAodireitodeoptalpelasuspensãodocumprimentodesuas
obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAIoPRD,DRo_oscasosdeÍescisáocontÍatualserãoformalmentemotivadosnosautosdo
p--*t*, 

"a*g*ardo 
o contraditório e a ampla defesa'

PARÁGRAIO SEGUNDo - A rescisáo deste ContÍato poderá sel:

ol o"t-Ini*'à??"' ;;;;;'t;Í;i á;*"to da Administraçao nos casos enumetados

nas alineas 'a' a 'i' desta cláusula: Á- lir;l '
tl u.isáud pl' ul;ã"-;;;;;t p4::'-1*Y'id"t a termo no processo da ücitação'

aesae que tralá conveniência para a C-ONTRATANTE;

judiciaimente' nos termos da legislaÇão'
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paÍte integrante deste

PARÁGRArO PRIMEIRO - o objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima' sendo que

os sewiços que náo ,uti"n'e"t u'""ándições citadas na proposa e no edital seÍão recusados e colocados a

disposição da C'N'RATADA, ;;;-s-eàm conigidos' áentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFosEGlJNDo-AcritériodaPrefeituraMunicipaldesÃoBERNARDopoderáser
concedido novo proro pu.u ,""tbà"i'to ããt 

"-içot 
*jtitado ocórrendo a Íejeição pela 2' vez' o contÍato
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poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada paru rcgular]-zar no prazo Máximo de 15
(quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. BZ daLei.,. 8.666/91;

CLÁSULA DÉctr\,IA QUINTA . DAS ALTERAçÓES
Este contÍato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. daLei n" 8.666/93.

D CA
DentÍo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CoNTRATANTE providenciará a
publicação em resumo, do pÍesente Contuato.

CLÁUSULA sÉTtr\,IA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maraúão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste ContÍato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lawado em 3 (tÍês) yias de igual teor e forma, assinado unhas abaixo.

São Bemardo , 15 de jwho de 2022.

ÇAs
o

F S DA CIJNEA _ ME
CNPJ: 28.898.061 / 0001-37

FABIANO SOUSA DA CI]NIIA
CPF:057.367.393-36
Resporsável Legal
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