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PREFEITURÂ i4UilICIPIL DE SÃO 8ER]{ARDO
ESTÂDO DO TiÂRÂilHÃO

PRAçÂ BERNARDo.o..ro rf itíãÉiiiã!ã1"-1t"n r*o - sÃo srRltrRoo/r'{a
cNPJr 05.125.389/0001-88

CONTRATO PE SRP N" 20220615OO5.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022032- CPL
PREGAo eLrrnôNrco sR.p N" 027noz2
ATA DE RECISTRO DE PREÇOS No.0?4/2022.

CONTRÁTO DE FORNECIMENTO lUE ENTRE SI

CELEBRÁÀ4 Á PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SAO

BEKNARDO/I'IÁ, TN,ryÉS D.4 SECRETÁNÁ DE
s,tÚ»arwoo MUNT:TPAL ot aÚot t ,t
EMPRr§Á: YÂMOVEIS COMDRCIO f, §ERVIÇO§
f,IRELI.

Por eíe instrumento parriculu, A PREFETTURA MLINICIPAL DE SÃO BEITNARDO, arÍavés
dr SECRETARIA Oe snÚOefUnn0 MUNICIPALD DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público
interno. inscrito no CNPJ: 30.728.420/0001-50 concede na rua cônego Nestor ín centro Sõo Bernardo - MA,
neste ato representâda pelo FRANCISCO DAS CrIAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade
n" 572348 e do CPF n" 18?.609.183-15 a seguir denominada contratanre, € â empresa YAMOVEÍS
COMERCIO E SERVIÇOS ElRELl, CNPI: 30.747.369/0001 -23, Sediada na Av. Jeronimo de Albuquerque
maranhão n'337 Bequimâo São Luis - MA, CEP: 65.063-395, por iatermedio de seu ÍÊpresentânte legal o
S(a) Ciprimo Amorim caslro, portado(a) da Carteira de identidade no 00225292029 DENTRAN - MA e do
CPF n" 418.559.303-15, a seguir dcnominado con§atâda, acordam e justam firmar o pÍesente Contrato, nos
termos da Lei n' 10.520/02, Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n"
8.666/93. assim como pelas cláusulas a seguir exprcssas:

Cláusula Primeim - DO OBJETO:
O pÍesente contralo tem por objelo o fomccimenlo de mobiliário, parâ atender as necessidades dg Secretaria

Municipal de Saúde de São Bernardo/MA.

Cttiusulo Segunda- DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletônico SRP n" 0272022 e

rege-se pelas disposições exprcssas na Lei n" t0.520/02, Decreto n" 10'024/19 e subsidiariamente, no que

couber, as disposições da Lei no 8.666,93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, A

Proposta dc pÍeços âpresentâda passâ a inlegrar este conh8to'

Clriusula Terceiru - DO VÁIOR CONTRÁTAAL:

3.1. pela execuçâo do objeto ora contÍatado, I Contrâtante psgaÉ à Contrâtada o valor global de R§
g39.733,00 (oitocentos e trintâ e nove mil setecentos e trinta e t€s reais), conforme descrição dos materiais

abaixo:

lJNID QUANT. I vALoRMARCA /YALoRESPECIFICAÇOES
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PREFEITURA MUI{ICIpAL DÊ sio BEnNARDO
FSTADO DO üARANHÃO

PRAçA BERirÂRDo coELHo ;; lrMErDÀ t{ô 862 - cEilrno - §Ão BERilÀRDoli,rA
CNpt: 06.11s.389/0001-88
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TOTALLTNTIT
I em aço chapa 24

1980 x 900 x 400 com
pratele;rds internas regulávcis,
conÍ'eccionadas na chapa 24 com
02 portas individuais contendo

Armário
medindo

e chaves,

YAúõYETS 28.400,54UNID l7 t.610,62

em aço mcdindo 1600 x
720 x 32A com prateleiras
lnternas reguláveis,
confeccionadas na chapa 26 com
0? ponâs individuais contendo

Armário

m ta e chave.

YAMÓVEIS UNID t7 1.550,94 26.365,98

o lipo aÍq ivo em âço com
04 lavetas para pâsta suspe[sa,
gsvetas rom trilho telescópico
conÍeccionadas na chapa 24 com
Aatamento ante femrgem e
pinturâ em epóxi, contendo
lechadura e chaves.

Ârmári YÁMOVEIS UNID l2 1.785,15 2t.421,80

1 te de aço chapa 24 com 06
prateleiras com
medindo 1980 x

reforço ômeg4
900 x 300mm.

Estan YAMOVEIS UNtD 23 615.78 14.167,94

5 de aço chapa 24 cnm 06
prateleiras com reforço ômeg4

'medindo 1980 x900 x 400mm-

Estanle YAMOVEIS LNID 142,49 \"t .077,27

Roupeiro de aço 08 portas, com
estâmpa nâs portas, permitindo
ventilaçâo. Fechamento com
pitão pâre cadeado, carcnagem
pÍotelivâ, pintura texturizada
eletrostática a po, medindo 1820
x 625 x 420mm, com capacidade

cstimada de lskg por
c0m aíimento.

YAMÓVEIS UNID t2 L423,77 17.485,24

YAMÓVEIS UNII)Roupeíro de ago 12 poías, com
e§umpa nas poíâs, permitindo
ventilação. Fechamenlo com
pitão parà cadeâdo, ciuenagem
protetiva, píntura texturizsdâ
eletrosÉtica a po, medindo I820
x 925 x 420mm. com câpâcidade

estimada de i5kg por 
I

compartimento.

t2 2.028,50 24.142,0t

YAMOVEIS TNID ILI Roupeiro de aço 16 portas, com

estâmpa nas portas, permitindô
venlilação. Fechamento com
pitão para caderdo, csÍenâgem

2.650,25 31.803,00

i
I

I

I

i

I

l

t3
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PREFEITURA },IUÍ{XCIPÂI OE §ÃO SERT{ÂR§O

E§TÀ9O DO MÀRâ'{HÀOPRÀçÀBERNARDocoruooãi[ilíãiii]]ãi-írrrno-sÃoorn*rnoo/ul
CI{PJr 06.125.38910001-88
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protetiva, pintura texturizada
elsrostática a pó, medindo lg20
x 1225 x 420mm, §om
capacidade estimada d I 5kg pôr

to.
Longarina. com 02 lugares
encosto eom dimensional de
470mm de largura X 300mm de
alturâ, âssento com dimensional
de 410mm de profirndidade e
465mm de largura sistema de
fixação por parafusos, Estn:tura
em aço com tratâmento trâtâdo
anti femrgem e pinturâ
elctrostáticâ

YAMÔVEIS t1 511,49 6.209,88

Longarin4 com 03 lugares,
encosto com dimensional de
470mm de largura X 300mm de
altura, asseato com dimensional
de 4l0mm de profundidade e
465mm de largura sistema de
fixação por parafusos, ESnrtura
em aÇo corn trâlâmento trâtâdô
anti fenugem e pintura
e letrosútiça

YAMOVEIS l2 865,68 10.388,r6

Longarina, cont 04 lugares,
encosto com dimensional de
470mm de largura X 300mm de

alturâ, assento com dimensional
de 4l0mm de profundidade e

465mm de leÍgura sístema de

fixâção pôr parafusos, EsÍrutura

em sço com tratâmento §atâdo

anti fem:gem e Pintura

YAMOVE'IS LINID t2 1.12s,80 i3.509,60

longarin4 com 05 lugares,

€ncostó com dimensional de

470mm de largura X 300mm de

âltur& assento com dimeísional

de 4l0mm de Profundidade e

465mm de largura sistema de

fixação por poÍafusos, EstÍuhrra

eÍr âçú com trâtamento tratado

anli ferrugem e Pintura
eletro§lática e

YAMÔVEIS I.-rNID 12 r.395,82 16.?49,M

Cadeira fixa anatômica em PVC

rígido com €nsosto §om

dimensional de 470mm de I ura

YAMOVEIS UNIT) 35 415,6 14.546,00l"l

9 TNID

TJNID

eletíostálica epóxi.
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PREFEIIURA ilUNICXPAL DE SÂO BINXARDO
ESTADO DO IIARAT{HAO

pRAçÂ BERTTTARDo coELHo Dt ALrnErDÀ tro 862 * cEÍ{TRo - sAo BERI{ARP0/Í.IÂ

CI'lPlr 06'125.389/000f '88

l5

l8

Itl

X 300mm de altura, assento com
dimensional de 4lOrnn de
profundidade e 465mm de laryura
siíema de fixação por parafusos
Estruhua em tubo de aço 7/8"
chapa 18 com tratamento anti
fem.rgem e pintüra eletrostática

10.542,Ü0t4 421,68Cadeira {ixa espuma injetada
anatômicq revestida tecido- Base
em fubo de âço com tâtÀmênto
anti femrgem e pintura
eletrosútica

Y IS

17.135,50685,42Cadeira tipo "seeretaria",
giratória" sem bÍâgos, assento e
atcosto em espuma injetada,
revestida em couro ecológico,
base giratória em aço com câpa

de nylon e rodízios duplo em
lon,

Y

VEISYC:rdeira tipo "operacional",
giratóri4 com braços tipo T
regulável, asseúto e encosto em

espuma injetada anatômica.

reveíida em couro ecológico de

alta qualidade, base giratória com

rodízios ô§emn
YAM VEISCadeira tipo "Diretof ', giÍâtÓriâ,

com braços tipo corsa em PU,

assento e ellcostÔ em espuma

inietada anatômic4 revestidâ €m

couro ecológico de alta qualidade.

base giratória com relax e

rodizios em

11

i5.?76,30iúVEISYCadeira tiPo "Pres

giratória, com braços tiPo corsa

em PU, assento Ê e[costo em

espuma injetada anatômica,

revcstida em couro ecológic.o de

alta qualidade, base giratória com

idelte",

relax e rodízios d €mn lon
IINID '10

YAM SMesa em MDF de lSmm

lirce, com Pé feno duPlo simPles

eüm traíamenlo ânte ÍbÍrúgem,

Dinrurâ eletrostática epoxi,

medidas aproximadas 1000 x600

x740 MM.

dupla

t

1

I

I
i

INID ).)

UNID 25

I 1.640,00LINID 15 776

UNID t2 1.427,22 17.126,64

1.57?,63UNID

570,35 5.703,s0
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PREFETTURÂ tlUilrClPAL DE SÃ9 BERJ{ARDo
ESTADO OO UÀRAflHAO

PRÂçA BERttÀRDo coELHo DE ALITEIDÂ no 862 - cEttrRo - sÃo aenrmoo/ru
CilPJ: 06.125.389/0001-88

20 Mesa em MDF de 1 8mm dupla
face, com Pé feno duplo simples
com tralamento ante ferrugem,
pintura eletmstática epóxi, com
02 gavetas e chaves, medidas
aproximadas 1200 xó00 x740
Ili\'Í. Marca Yamóveis

ll Mesa em MDF de lSmm dupla
face, com Pé ferro duplo simples
com tatamsnto ante ferrugem,
pinturá elehostática epóxi, com
02 gavelas e chaves, medidas

aproximadas 1500 x600 x740
MM. Marca Yamóveis

23 Armário baixo de MDF de lSmm

com 02 portâs e chaves, em

madeira de (MDF), com

acabamento em fita de bord4
rev€stimento suPerior em

Iaminado me lamÍnico de alta

nrcssão com o acabamento

icxturizado, prateleira regulávet

intem4 poír§ com dobradiças

inox, puxadores em nYlon,

medindo 900x750x400mm

,{rmário misto alto de MDF de

lSmm com 02 Portas e chaves,

em madeira de (MDF),
âcâbamento em fita de

ro.lso,so676,7t5VEISY IJNID

'7.930,50'193,0sr0UNIT)YAfvl VEIS

15.715,401.571,54t]NtD 10YAM SMesa em forma de L dinâmica
confeccionada em MDF de 3Omm

dupla face, podendo ser montada

em ambos os lados, com Painel

na mesma cor do MDF, com 02

gâvêtas e chaves, medidas

aproximadas 1500 x 1500 x 600 x
740 MM. Marca Yamóveis

22

10.780,00t.078,00l0TINIDSY

23.32s,00r 5§§ onl5LINIDSYde MDF de l8mm

com 02 Portzs e châves, em

madeira de (MDF), com

acabamento em Íitâ de borda"

ÍEvestimento superiof em

laminado melamínico de alta

oressâo com o acabamento

iexturizado, pratelciras reguláveis

intem4 portas com dobradiças

inox, e Puxadores de nYlon,

1800x800x400m

Anirrário alto

medindo
1.487,2520UNII)VEISYl5

com
borda"

I

I

i
I

I

t

I

79.745,00
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pRErEITURÂ tiul{IclPÂL DE sio BERI{ÂRDo

ESTADO DO MÀRÂ'{HAO
pR çA BERNARDo coruo o.'riíÉioiiôãCi:àirrno - sÃo BERI{ÀRoo/na

CNPJ: 06.125'389/0(xr1-88

Moveis Planejados Para

adequação do esPaço fisico, em

MDF de lSmm madeirado de alta

q ualidade, com acabamento com

I

reveslimento superior em
lamioado melamínico de alta
pressão com o acabamento
tcxturizado, prateleiras reguláveis
interna e extemr, portas côm
dobradiças inox, e pu'radores de
nykrn, medindo 1800 x 800 x
400mm

r3.39ó,80I.t 16,40t2I.NID26 Mesa redonda para 05 cadeiras,

confeccionada em MDF de 30mm
dupla face, podendo ser montada
em ambos os lados, com Painel

na mesma cor do MDF. medindo
1200 x 740 MM.

YAMOVEIS

14.699,681.837,468UNIDYAM VEISMesa r€tângular parâ l0 cadeiras,

confeccionada em MDF de 3()mm

dupla íace, podendo ser montada

em ambos os lados, com pe painel

na mesma cor do MDF, medindo
2400 x 1000 x 740 MM.

34.784,888 4.348,1 ITNIDISBalcão retangular Púâ Í€cePção

confeccionada em MDF ds 30mm

dupla face, podendo ser montada

em ambos os lados, com Pe Painel
na mesma cor do MDF, medindo

1800 x I 100 x 600 x 740 MM'
4.51022 36.081,768TJNIDYAM SRcbedouro lndustrial el

bandeja aparadora de aço

inoxidável com 03 tomeiras,

Íirnte: 60 cm, lateral: 65 cm,

altura: 1.30 cm, Condensação: ar

forçado, armazenagem de águ4

refrigerada: 100 litros,

éhico com

r hermético: 1/5.
2J?8,10 14.268,606LNIDYAM VEISitório com bancos

para & Lugares, tamPo em MDF

I 8MM- revestido em formPlast,

Medioáo aproximadamente: 2,00

comprimento x 0,80

Profundidade x 0,73 Altura. Fita

de borda no tâmpo e bancos

Pintura dos tubos €m ePóxi na cor

Mesa para refe

Cinza

3I

10.238,51t3
32

fita de borda enr PVC do de

I

I

27

r33.t00,63M3YÂMOVEIS
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PREFEITURA I'IUNICIPAL DE SA9 BERNÂROO
ESTÂDO DO iIARÂT{HAO

PRAçA BERHÂRDO COELHo DE ALüEIDÀ Í{O 862 - CENTRO - SÃO BERNÁRDO/I,TÂ

CNPI: 06'121i'38910001'88

Clúusula Quarla - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4. L As deipesas decorrcntes da present€ licitação conerâo por conlâ dos ÍecuÍsos especíÍicos consignados

no orçur"nto, classificada confomrc abaixo especificado e demais dotaçÕes que por ventura se {izêÍem

necesgárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

DOTAÇAO:
SAÚDE
10.102.0290.2060.0000 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E UBS

449052 - Material Permanenle

10.30r.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAUDE

449052 - Material Permanente

10.30r.0340.2072.0000 - MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO

449052 - Material Permanente

Chíusuta Quinta - DO FOhI\ECIMENTO E LOCÁL DÁ ENTREGA:

5. l. Os mateÍais deveÍão seí ertreguês, na qualidade, quantidade e periodicidad€ especiÍicsdas no Têrmo de

Refer€ncia - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que

"rilu 
qrutqr", tipo de reclamação por pane 

_da 
inadimplente' A Contratada obríga-se a sub'stituk Os

rnateriais qrie pon;entura não âtendam às especificações, sob pena das sanções cabiveis'

j.-1. Oi [raÍeriais deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de RefeÉneig no hoúÍio das

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

Cttiusuls S(rta - DO PÁGAMENTO:

6.1. O pagamento sení efetuado, conforme nota fiscâl apresentada, com â compÍovâção ds que a empÍesa

contratâdâ esú em dLcom as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentâção

das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, O

material por s€ tratar de §onfecção de móveis podená scÍ entregue âté o final da vigência do contralo. Será

verificadà ambém sua regularidad e com os Tributos Federa;s, mediante apresenlação da Certidão Conjunta

Negativa, ou Certidão Conjunla Pos

lmm, incluindo todas as
lerragens e montagem no local
estabelecido pela contratante.
Moveis planejados parà

adequação do espaço fisico. em
MDF de 30mm madeirado de alta
qualidade, com acabâmento com
fita de borda em PVC rígido de
I mm, incluindo todas ferragens e

montagem no local estabelecido
pela conlratante-

YAMOVEIS M3 t3 t3.520.62 175.768,06

839.733,00

Dívida Ativa da União.

itiva com efeitos de Negativ4 de Tributos e Contribuições Fed e

Procerso:1c.r-I'j -)Folha: ( (3
Rubrlca: \-

I



PREFEIruRÂ MUT{ICIPÀL DE SÀO BERI{ARDO

ESTADO DO MARÂNHÂO
PRAçA BERI{ARDO COEL}IO DE ALMEIDÂ ITO 862 - CE'{TRO - SÂO EERilARDO/UÂ

cilPrr 06.125.389/0001-88

6.2. É vedada exprcssamcnte a realização de eobrança de forma diversa da estipulada nesle.Edital' em

especial a cobrança banoi,ria, mediante boleto o, *"i.o o protesto de tÍtülo, sob pena de aplicação rlas

sanções previstas n€s1e instrumento e indenização pelos danos decoffentes.

6.3. Nenhum pagamento será ef€tuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encon8e em situação inegular

perante a Seguridade Social e Tribulos Federais, conforme item 7- 1.

6.4, As Notas Fiscais deveúo vir acompanhadas da respectiva ordcm de fornecimcnlo'

(:láusuto sétino- DÁ REC,MPOSIÇÃT Do D'TAIL\BN7 ECONôMIC}-FINANCEIRO DO

{:ONTRÁTO:
I i. Oronendr] desequilíbrio econômico-financeiro do contrâto, a Administração poderá restrbelecer-a

relação pactuada, noi t *o, ao art. 65, inciso ll, alinea d, da L'ei n" 8'666/93, mediante comprovsção

documcntal c requerimento expresso do conlratado.

Cláusula Oitava - DA ilSCALIZAÇÃO:
8.lA fiscalização do Contrato ,"nl 

-.iÀrOu 
por servidor designado pela Secrearia de administração: Sr'

IZANIEL CUTRIM BOCEA Rc;;a0oorjr;osr-a ssp/pr, e cpr n'841.870.693-72., que pdeftÁ a

qualquer tempo, determinar o qrt i* n..tttatio a regularizaçáo da falta do fomecimento observando' bem

Comó propor a aplicação das penalidades pÍ€vistas deste instruÍnento

C!áusula Nona - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PÁRTES:

9.1- consÍituem dircitos da c*mÁt"-i"..t., o objeto d€ste contrâlo n8s condições avençadas e da

Contratadâ perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados'

9.2, Constituem obrigaçõcs da Contratada:dos

l) entrogar Os mateiiais às suas expensas' no local iodicado na clâusula sexta do Prcsente

contraio;
Il) fomecer Os mareriais' rigorosamente nas especificações' prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

lll)ôs materiais a.u.'ao *' fomecidâs integralmente e cons[ante no caso de pmvimento

inintenuptâmente, no caso de manutenção sempre que requisitado 
- 
conforme otdem de

froãuto, a" u"otat 
"om 

as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino'

lV) assumiÍ lodos ot to'iot ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

obrigações decorrenles deste Contsâto;

V) NãJúnsferir, rotal ou parcialmente' o objeto deste,Contrato;

Vl) sujeitar-se a 'ui' '*pfu 
fiscalização pãr pane da CONTRATANTE' preslândo todos os

esclaÍecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes' caso ocorram;

vll)comunicar e coünerANrs os eyentuâis casos foÍtuitos ou de força maior, dentro do
' ";rr;- 

d" óZ (aoi') aiut úteis após 
1 '".nl:'çâo 

do fato e apresentaÍ os dooumentos para a

respectiva up,uuiao, em até ô5(cinco) dias consecutivos, s pâÍtir de sua ocorrência, sob

Pena de não serem considerados;

vlll)atender "o..nãgo. 
tÍâbâlhistÀs, previdenciários, iiscais e comerciais decorr€ntes da

execução do Presente contrato;

x)manteÍ aurante iú â execuçâo do contrato, un compaúbilidade com as obrigações

PÍocesso
Folh
Rubrica

âssumldas;

Conbatada rcsPonderá,

is fomecidos, incl
de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição

suas quantidades e qualidadg competindo-lhe tambem
mât€na USIVC

X)a

mateÍiais que não aceitos pela fiscalização da Contratente dêverão ser trocados;

dos
dos
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PREFEITURÂ UUilICIPAL DE SAO BERI{ÂRDO
ESTÀDO DO FIÀRÂÍ{HÃO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALITIEIDÂ Í{O 862 - CEI{TRO - SÃO BERNARDO/}TÂ
CNPJ: 06.125.389/0001'88

12.3.1. Adveíê ncla;

12.3.2. Multa Por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percen tual de l0% (dez por cento), calculada

sobre o valor dô conlrato, caso não sejam cumprid as fielmente as condições pactuadâ§i

12.3.3. Multa moratória simP les, de 0,4% (quatro décimos poÍ cento), Bo hiÉtese ds atraso no

cumprimento de stns obrigações contratuais, calcu lada sobre o valor da fatura

12.3.4. SusPen sâo temPorária de participação em licitação e impedimento de contÍâtâÍ com

Administração Por perí odo não suPerior a 2 (dois) anos; e

12.3.5. Declaração de inidonei dade para licitar ou contratâÍ com a Administração Públ tcâ.

12.3.6. A aP licagão da sanção prevista no item 12.3.1, não prejudica a incid&tcia cumulativa

das penal idades dos itcns 12.3.2,12.3.3 e I 2.3.4, principalmente, sem prejuizo de outras

hipóleses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licilado ou caso haje

cumulagão de inadimPlemento de eventuais cotas mcnsais, exprcssamenle

Xl) serão de direta e exclusiva responssbilidade da Contratada quaisquer lcidenles que

porventura oconam na entrBga dos materiais e o uso indevido de palentes e rBgistrDs.

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

II) efetuar o pagamenlo conforme oslipulado na Cláusula do Pagamento;

Ill)designar servidor para acompaúar a execução deste Contmto;

IV)comunicar à CONTRATAôA toda e qua(uer oconência rêlsoionad! com a execução do

Contrato.

Clúusala Décimo - DÁ TROCA EVENTAAL DE DOCAMENTOS:
10.1. A foca evenoal de documentos entÍE a Contrataflte e a Contrataala, será Íealizada através de protocolo'

t 0.2. Nenhuma outra lbrma serâ considerada como prova de enrega de documentos'

Cltirtsuta Décima Primeira - DÁ RXSÜSÃO DO CONTRATO:
I I .l .A rescisão do contrato t",á lrg,. l; pl;; Jireito, a criterio da Contratsnte, independentemente de

intcrposição jurlicial ou extrajudiciail em conformidade com o âú' 55, inciso 1;1, da Lei n" 8'ó66D3 e suas

;rllerrÇõcs nos casos pÍevistos nos aÍtigos 77 e 78 da referida lei'

Ctáusula Décima Segunda- DÁS §ANÇÕES E PENALIDADES:

12.1.4 licirante que ensejar o retâÍdam;nto da execução do c€rtâme' não mantiver e pÍoposta' falhar ou

fraudar na execução do ;bjeto licitsdo, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

i""à" n*+ gràtido o úreito prayo au 
"i"çao 

c da ampla.defesa, frcará impedida de licitaÍ e cootratar

""In 
, pr"fá;ü* Municipal a"'§Ão nenNÁmo/lvtA' pelo prazo de até 05 (cinco) anost enqu&nto

;;;;;;.;"ri"o, a"i"*in"n-Àr1úrniçao ou ate que'seja iromovida a reabilitação perante a púpria

autoÍidade que aplicou a Psna.

t2.2.ApenalidadeseúobrigatoriamenteregistradanoDiáriooficialdoEstadoenocasodesuspensãode
licihÍ, o LlclrANTE devení ,.r-ã"..i.i.í.i"a" por igual período, sem prejuízo dm demais cominâções

legais.

l2.3.Nocasodeinadimplemento,oG0NTRATADOestarásujeitaàsseguintespenalidâdes:

facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de I0 (dez) dias útets'

previsias,
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I2 4' Âs^sanções previstas nos itens r2.3.r, r2.3.4 e rz.3-s, poderão ser apricadas conjuntamente com ositens I23.2 e 12J.3, fâculrâda a defess pevia ao interessaãl'ri'" p*zo a, I0 (dez) dias uteis.

l,,l ^"*:yO" 
à inexecução de que beh o item 12.3, Ítservo-se ao órgIo contrahnte o diÍeito de optaÍpela orefta que se âprcs€ntar como aquera mais vant4iosq pra ordem de ciassiÍicação, comunicando,se, em

seguida. a Comissão permanente de Licitaçao - cnl,"paã Ã-pio"àén"i"s caUtvei..

12'6'A segunda adjudicatória, oconendo a hipótese do Preço anterior, ficani sujeita às mesmas condiÉes
estabelecidr. ne$e Edital.

,l?..1' I :4t** _das-penalidades previstas nesta cláusula é de compelência exclusiva de pÍefeitura
Municipat de SAO B ERNARDOnúÂ.

ClówulaDécina Terceim- DÁ WaÊNCU
13'1 O contato rcsulhniÊ desta licitação teú como termo inicial de vigência a data da assinatura dia 15 de
junho de 2022 e ügorará até dia 15 dejuúo de 2023

Aáustna Déclrna guorts-Do.S el,SOS O.tt IS,SO§..
14.1. Os casos omissos serão resotvidos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e subsidiariamente, no
que couber, as disposi@s da Lei n" E.666/93 e suas alteraçõés posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Chiwulo D:ecinw Qúnu-DO FORO:
15.1. Fica eleito o fom da comarca de sÃo BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriuadas da interpÍ€tação deste coitato com exclusão de qualquer outo, por mais privilegiado que
seJÀ

E, por estar€m justos e contatados, as partes assioam o pÍesente Contrâto, quo foi impresso em
03 (três) vias de igual teor.

)ao - MA, l5 de juúo de 2022.

ernardo
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Francisco das Chagas'Carvalho


