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PREFEITURA ÍIIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - SÃO ernNAnOO/Ul
CÍ{Pr: 06.125.389/OOO1-88

CONTRATO PE N9 047/2027,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 20210069 /27 -CPL
CONTRÁTTO: Zoztlzzlooz

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
UDO, A PREFEITIIRA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E
DO OUTRO LADO A EMPRESA: L L ALMEIDA
EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO/MA, inscTita no CNPJ sob o

73.956.238/0001-37, com sede na Rod. MA 034 ne 10 km 03 - Abreu - São Bernardo/MA, a seguir
denominada CONTRÁTANTE, e a empresa: L L ALMEIDA EIRELI , CNPJ np 20.26A.784/0001-82,
sediada em Rua Benedito Romão ne 287 Complemento (A) Centro São Bernardo/MA, por intermédio
de seu representante legal Sr Luciano Lima Almeida, portador(a) da Carteirâ de ldentidade nq

01,408a202000-7, ssP/MA e do CPF ne 014.098.173-00 a seguir denominada CoNTRATADA,
acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei ne 10.520/02, Decreto ne 70.024/19
e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/93, assim como pelas cláusulas a

seguir expressas:

Cláusuh Prtmeira - DO OBIETO:
1.1. A presente licitação que tem como objeto a Contração de Empresa para manutenção com

reposição de peças para: condicionados, refrigerador, bebedouro, e ventiladores no município
de São Bernardo/M4., conforme especificações contidâs no Anexo I deste Edital.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP ne

047 /2027 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nq 10.520/02, Decreto na 70.024/79 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores e

pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Clóusula Terceira - DO vALoR CoNTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratâdo, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$

364.538,00 (trezentos e sessentâ e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais). conforme
descrição dos serviços abaixo:

PLANILHA O MENT RIA
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LOTE III - SEC. MUN. DE SAUDE . Servi Manutenos
ValorValorUnid.Item Descri oso seryt

13.500,00135Llnd 1001 Ar condicionado Split 9.000 btus

27.000,00Z Ar condicionado Split 12.000 btus

744 28.800,00Und 2003 Ar condicionado Splil 18.000 btus

L7.280,00L20 744UndAr condicionado Split 24.000 btus4

90 7.200,00Und 805 Bebedouros

12.600,0070 180UndGeladeiras 3101 / refrigerador6

225Und 507 Freezers

16.000,00200 80undventiladoresB

13 3.63 0,00Total dos serviços saúde
ValorvalorUnid. QuantItem

LOTE lV - Saúde mentosul
Descrição

sl
510 18.360,0036Und1, Compressor ar cond. Split 9.000 btus

24.2O0,0044 550UndCompressor ar cond. Split 12.000 btus

6L2 26.928,00Und3 Compressor ar cond. Split 18.000 btus

14.080,00320Und 444 Compressor ar cond. Split 24.000 btus

60 4.200,00Und5 Placa universal p/ ar cond. SPIit

2.240,O0Und BO6 Capacitor 25 uf
2.640,0080 33Und7 Capacitor 35 uf
2.640,00UndCapacitor 45 ufB

18.900,00270Und 709

276 19.320,0070UndVentilador evaporadora Split

510 20.400,0040
Und11 l/4 freezer/geladeiraCompressor

bebedouro

500 25.000,00Und
507/3 freezer/geladeiraCompressor

ebedouro
12

20.000,00200 100kg13 Gás fréon 22 e gás 410

320 32.000,00100IJnd14 Instalação ar condicionado SPlit
230.908,00Total dos servi s saúde

cláusula Quarta - DOS RECI|RSOS FINANCEIROS:

4.1.As des-pesas decorrentes da presente licitação correrâo por conta dos recursos específicos

consignadàs no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por

ventuia se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

Preventiva )
I 0uant.

Und 2oo | 135

I

I

11.250,00

2

4+ I

I 70l
28

80 33

Ventilador condensadorâ Split

10

DOTAçÃO:
SAÚDE
10.3O2.02s0.2060.0000 - MANUTENÇÃO DE HOSPITATS E UBS

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 - Material De Consumo -ur-
€
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t0.301.0340.2072.0000 - MANUTENÇÃO DO PAB - FIX0
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.30s.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃo D0 PIS0 DE vIGILÂNCIA EPIDEMIoLÓGlcA

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

Cláusula Sexta - Da execução dos sen/iços:
6.1. Os serviços deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no

Termo de Referência - Anexo I de;te Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará

recusasemquecaibaquâlquertipodereclamaçãoporpartedainadimplente'AContratadaobriga.
se a substituir os serviços que porventura não atendam às especificaçôes, sob pena das sançÔes

cabÍveis.

6.2.0s serviços deverão ser fornecidos integrâlmente e de forma ininterruptá'

6.3.0s serviços deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das

08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:

T.l.0pagamentoseráefetuadomensalmente,referenteaosserviçosfornecidos'apósacomprovação
d" qu" ai.p."., .ontratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social'

meáiante a àpresentação das Certidões Negativas de Débitos como o tNSs e o FGTS' no prazo não

superior a Sb ltrintaj dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos serviços,

devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os

Tributos Federâis, mediante apresentáção da Certidão Conjunta Negâtiva' ou Certidão Conjunta

Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e contribuições Federais e Dívidâ Ativa da união.

7.2.É vedad,a expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,

em especial u.àb."nç, bancária, ."ài"nt" boleto ou mesmo o protesto de título' sob penâ de

aplicaião das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes'

T.3.NenhumpagamentoseráefetuadoaoCONTRATADOcasoomesmoseencontreemsituação
irregular perânÉ a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7 1'

7.4.4s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respecüva ordem de fornecimento'

PARÁGRAFo PRIMEIRo - os pagamentos, serão creditados em nome da C0NTRATADA' mediante

transferência bancaria em conta áorrente da CONTRATADA do BANCO BRADESCO S/A AG 6953 C C

1g25-9 L L ALMEIDA EIRELI ME , uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato'

cláusuta 0itava- DA RECOMpOStÇÃO DO EQUILÍBRtO ECONôMICO-FINANCEIRO DO C0NTRÁTO E DOS

ACRÉSIMOS E SU PRESSÕES

S.l.ocorrendodesequilíbrioeconômico.financeirodocontrato,aAdministraçãopoderárestabelecera
relação pactuada, no. t"r.o, do arL 65, inciso II, alÍnea d, da Lei nq 8'666/93' mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado'

Cláusula Nona - DA FtscALIzAÇÁo:
g.l.Contratanteindicaráumapessoadeseuprepostopâraexercerasatividadesdefiscalizaçãodos
serviços recebidos. r
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Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1. Constituem direitos da Contratânte receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e
da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) entregâr os serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
presente contrato;

II) fornecer os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas
na Clausula I - DO 0BlETO e Anexo I;

IIllos serviços deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme
ordem de serviços de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de
Ensino.

lV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrâto;
V) Não transferil total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) su)eitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso

ocorram;
VII)comunicar à C0NTRATANTE os eventuais câsos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 fdois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os

documentos para a respectiva aprovação, em até 0S(cinco) dias consecutivos, a

partir de sua ocorrência, sob pena de nâo serem consideradosj
VIII)atender aos encarSos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

decorrentes da execução do presente contrato;
IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;
X]a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição

dos serviços fornecidos, inclusive suas quantidâdes e qualidade, competindo-lhe

também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização dâ Contratânte deverão ser

trocâdos;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entrega dos serviços e o uso indevido de patentes e

registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratanter
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

ll) efetuar o pagâmento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Illldesignar servidor para acompanhar a execução deste Contrâto;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

do Contrâto.

CIáUSUIA DéCiMA PTiMETA _ DO PRAZO DE VIGÊNCIA E dA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS

O presente contrato entrará em vigor na data de sua âssinatura e findar-se-á no dia
prazo de 12 meses dia 27/72/2022, podendo ser prorrogado, após manifestação das

partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da Lei na

8.666/93, e suas alterações:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contrâtâda, será realizada

através de protocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Z
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Cláusuta Décima Segundo - DA RESCISÃO DO CoNTRÀTo:
12.1.4 rescisâo do contrato terá lugar de pleno direito, a critério dâ Contratante, independentemente

de interposição judicial ou extraiudicial, em conformidade com o arl 55, inciso lx, da Lei ne 8.666/93

e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei'

cláusula Décima Terceira - DAS SANÇõES E PÊNALIDADES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execução do obieto licitado, comportar-se de modo inidÔneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito préüo da citação e da ampla defesa, ficará impedida de

licitar e contratâr com a Prefeiturâ Municipal de SÂO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cincol

anos, enquânto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena'

l3.2.ApenalidadeseráobrigatoriamenteregistradanoDiáriooficialdoEstâdoenocasode
,urp"nião de licitar, o LICITÀNTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das

demais cominações legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1.
13.3.2.

13.3.3

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

Advertência;
Multa por atraso a cada 3O (trinta) dias, no percentual de 10%o{dez por cento)'

calculáda sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;
Multa, moiatória simples, de 0,40lo (quatro décimos por centol, na hipótese de

âtraso no cumprimenio de suas obrigaçôes contratuais, calculada sobre o valor

da fatura.
Suspensão temporária de participação em licitação e- impedimento de

coniratar com Aãministração por perÍodo não superior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração

Pública.
A aplicação da sanção prevista no item 13 31, não prejudica a incidência

curriulatiua das penálidades dos itens \3.3'2, 13 3 3 e 13 3 4' principalmente'

sem prejuizo de ãutrâs hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega

ao oLi"io licitado ou caso hala cumulação de inadimplemen-to de eventuais

cotas mensâis, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do

interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis'

13.4. As sanções preüstas nos itens 13.3.1, 13 3'4 e 13 3 5, poderão ser aplicadas conjuntamente com

os itens 13.á.2 e i3.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 [dez) dias úteis'

13.5.0correndoàinexecuçãodequetrataoiteml3'3,reserva-seaoórgãocontratante.odireito-de
optar pela oferta que r" rp."r"nL. como aquela mais vantaiosa' pela ordem de classificação'

.à.rni."ndo-r", em seguida, a Comissão Permanente de Licitâção - CPL, para as providências

cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior' ficará sujeita às mesmas

condiçóes estabelecidas neste Edital.

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

Municipal de sÃ0 BERNARD0/MA.

ctáusula Décima Quarta - Dos CAsoS oMlSSoS:



Êiccegso
i.üihâ
St,rbíica: ?..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ÂLIIIEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNÂRDO/MA
CNPJ: 06.125,389/OOOl-88

üDU

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nq 10.520/02, Decreto ne 5.450/05e

subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, e

dos princípios gerais de direito.

Chiusula Décimo Quinta - Do FORo:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÂ0 BERNARDo/MA, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretáção deste contrato com exclusão de qualquer outro, por

mais privilegiâdo que seia.

E, por estarem justos e co

impresso em 03 (três) vias de igual teor
ntratados, as Pa assl n o presente Contrato, que foi

ãoB a - MA, 21 de dezembro de 2021

nardo
Franc das Chagas

ALMEIDA EIRELI

CNPf nq 20.268.18 4/0001-82
Luciano Lima Almeida
CPF nq 014.098.173-00


