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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ÂRDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.12s'389/0O01-88

OoNTRATO PE Ne 047/2027.
PROCESSO ADI4INISTRATIVO N9 202T0069 /2I .CPL

CONTRATTO: 202LLZZLOO3
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIII, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

BERNARDO/MA, E DO OUTRO LADO A

EMPRESA: L L ALMEIDA EIRELI

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

ADMINISTRAÇÃO DE SÂ0 BERNARDo, inscrita no CNPI sob o 06.12 5.389/0001-88, com sede na Rua

Pça Bernardo Coelho de Almeida - centro - são Bernardo/MA, a seguir denominada c0NTRATANTE,

eaempresa: LLALMEIDAEIRELI , CNPI nq 2 0.268.184/0001-82, sediadaem Rua Benedito Romão

ns 28i Complemento (AJ Centro São Bernardo/MA, por intermédio de seu representante legal sr

Luciano Lima Almeida , portador(a) da carreira de Identidade nq 014088202000-7, SSP/MA e do CPF

na 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 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber,

as disposições da Lei nq 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação que tem como objeto â Contração de Empresa para manutenção com

reposição de peças para: condicionados, refrigerador, bebedouro, e ventiladores no município

de São Bernardo/MA., conforme especiRcações contidas 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

o47 /2027 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nq 10.520/02, Decreto ne L0.024/19 e

subsidiariamenie, no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores e

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

Cláusula Terceira - DO VALOR CoNTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a contrâtante pagará à contratada o valor global de R$

110.892,00 (Cento e dez mil oitocentos e noventa e dois reais). conforme descrição dos serviços

abaixo:
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LOTE VII .SEC. MUN. DE ASSIST NCIA SOCIAL -(lrtanutênção

Itnid. ua nt.Descri aM un teOSseo rvl
eventiva

Valorntiva
Und 60 135Ar condicionado Split 9.000 btus

Und 40 135Ar condicionado Split 12.000 btus

Und 40 L44Ar condicionado Split 18.000 btus

Und 40 744Ar condicionado Split 24.000 btus

Und 28 90
Und Z4 180Geladeiras 3101 / refrigerador
Und 2+ 225Freezers

Valor

5.400,00

8.100,00

4.320,O0

5.400,00

2.s20,oo

5.760,00

5.760,00

Item
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4.000,00und 50 80B ventiladores
4t.260,00Total dos serviços assistência social

Vâlor vâlorUnid. Quant.Descrição (peças/equipamentos)Item
2.040,00Und 4 5101 Compressor ar cond. Split 9.000 btus

550 s.500,00Und 102 Compressor ar cond. Split 12.000 btus

6.120,0010Und3 Compressor ar cond. Split 18.000 btus

320 3.200,00Und 104 Compressor ar cond. Split 24.000 btus

2.100,0035 60UndPlaca universal p/ ar cond. Split

1.120,00Und +0 78Capacitor 25 uf6

1.320,0040 33Und7 Capacitor 35 uf
r..320,00Und 40Capacitor 45 ufB

8.100,0030 zt0UndVentilâdor condensadora Split

276 3,312,0010 Ventilador evaporadora Split

510 10.200,00Und
2011 114 freezer/geladeira

s00 10.000,00Und
20113 freezer/geladeiraCompressor

bebedouro
t2

100 2.500,00kg 2513 Gás tréor, 22 e gás 4 1 0

12.800,0040 320UndInstalação ar condicionado SPlit74
69.632,OOValor dos servi assistência social

cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos especÍficos

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

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

DOTAçÃO:
ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.r22.0050.2073.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENÇÂ0 sERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCUL0-SCFV

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

08.244.0834.2097.0000 - MANUTENÇÂO DO CENTRo DE REF. EM ASSIST S0CIAL-CRAS

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2098.0000 - MANUTENÇÀO DO CENTRO DE REF. EM ASSISTSOCIAL-CREAS

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

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

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

recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A contratada obriga-

se a substituir os serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÂO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA I{O 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: O6.125.389/OO01-88

Cláusulo 1itava- DA REC1MPOSçÃO D0 EQUTLíBRIO EC1N1MICO-FINANCEIR? DO C)NTRAT1 E DOs

ACRÉ5IMOS E SUPRESSÕE5

8.1. ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do art 65, inciso II, alínea d, da Lei ne 8.666/93, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado.

8.2A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuâis, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 250lo

(vinte e cincà) por cento do valor iniciâl atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1e da Lei

8.666/93

Cláusula Nona - DA F$AUZAÇÃO:
g.1. contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

serviços recebidos.

CIáusuIa DéC\MA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e

da Contratada perceber o valor a)ustado na forma e prazo convencionados'

10.2. Constituem obrigações da Contratada:
I) entregar os serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do

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).

Ckúusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços fornecidos, após a comprovação

de que a empresa contratâda está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social,

mediante a apresentação das Certidões Negâtivas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não

superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Notâ Fiscal de fornecimento dos serviços,

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

Tributos Federais, mediante apresentação da certidão conjunta Negativa, ou certidão conjunta

Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

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

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de

aplicação das sançôes previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao G0NTRATADO caso o mesmo se encontre em situação

irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

PARÁGRAFO pRIMEIRO - Os pagamentos. serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante

transferência bancaria em conta corrente da C0NTRATADA do BANC0 BRADESC0 S/A AG 6953 C.C

1925-9 L L ALMEIDA EIRELI ME, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.

presente contrato;

4

6.2. Os serviços deverão ser fornecidos integrâlmente e de forma ininterrupta.
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It) fornecer os serrriços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas
na Clausula I - DO OBJETo e Anexo I;

III)os serviços deverão ser íornecidos 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.
IVJ assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o obieto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da C0NTRATANTE, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamaçôes procedentes, caso

ocorram;
VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 (dois) 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 não serem consideradosj

VIll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

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

assumidas;
X)a Contratadâ responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição

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

também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser

trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratâda quaisquer acidentes que

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

registros.

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

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagâmento;

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à coNTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

do Contrato.

Cláusuta Décima prtmeiro - DO PRAZo DE VIGÊNCIA e da TR0CA EVENTUAL DE DOCUMENToS

o presente contrato entrârá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia

prazo d,e 12 meses dia 27/1212022, podendo ser prorrogado, após manifestação das

partesenvolvidas,medianteTermoAditivo,conformeartigoST,inciso[,daLeinq
8.666/93, e suas alterações:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada

akavés de protocolo.

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

cláusula Décima segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente

de interposição judicial ou extra,udicial, em conformidade com o art. 55, inciso lx, da Lei nq 8.666/93

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

Cláusula Décima Terceta - DAS SANçÕES E PENALIDADES: t ,.')q)/
I
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13.1.4Iicitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com â Prefeitura Municipal de SÀ0 BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitâção perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de

suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das

demais cominações legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o C0NTRATAD0 estará suieita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trintal dias, no percentual de 1070 (dez por cento),

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

condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de

atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor
da fatura.

L3.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 73.3.2, 1'3.3.3 e 13.3.4, principalmente,
sem preiuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega
do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais
cotas mensâis, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do

interessado, no prazo de 1.0 (dezJ dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas coniuntamente com

os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 [dez) dias úteis.

13.5. ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,

comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências

cabíveis.

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

condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaÇão das penalidades preústas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÃo BERNARDO/MA.

ckiusula Décima Quarta - Dos cAsos oulssos;
14.1.0s casos omissos serão resolüdos à luz da Lei nq 10.520/02, Decreto nq 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei f 8.666/93 e suas alteraçÔes posteriores, e

dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO: Y.4
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15-1.Fica eleito o foro da Comarca de sÃo BERNARDo/MA, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

- MA, 21 de dezembro de 2027.
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L L ALMEIDA EIRELI
CNPfne 2 0.2 6 8.18 4 /0001.-82

l,uciano Lima Almeida
CPF ne 014.098.173-00
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