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ESTÀDO DO IIIARÀNHÃO
CAMAM MTJNICIPALDE S.iO BERNÁRDO

C)\.PJ: 07-629. 520./000l -A7
Rua Cóneqottestor n'21t-Cento, ( EP:65 550 000.

sõo Be,nadotMA

CONTRATO NO OO8/2020/CÂMARA
PREGÃO PRÊSENCIAL NO 006/2020 _ CPUCÂMARA
PROCESSO ÂDÍU N|STRAT|VO N.. 004/2020

TERIIIIO DE CONTRÂTO QUE ENTRE SI
CELEBRÁÍI' A CÂüARÂ MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA YAMÔVEIS
coMERCtO E SERVTÇOS EtRELt, PARA
AQUISICÀO DE MOBILIÁRIO INTERESSE DA
CÂMARA MUNICIPAL
BERNARDO/MA.

A CÂMARA itUNtCtPAL DE SÀO BERNARDO/IúA. inscrita no Cadastro Nacionat de
Pessoas Juridicas sob o nô 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor
no2'15-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado peto presidente o Sr. BERNAROO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CpF no CpF no
961.230.523-49, portador do RG no 418326959 SSP/MA, residente e domicitiado na
nesta cjdade e a empresa YAMÓVEls coMERclo E sERvlÇos ElRELl, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no

30.747.369/0001-23, com sede na Rua Auxiliar ll (Avenida Daniel De Lâ Touche), no
28A - Quadrâ 13 - COHAJAP, SÃo LU|S - MAMNHÃO - CEpi 65072-790, neste ato
denominada CONTRATADA, representâda poÍ seu procurador CIPRIANO AMORIM
CASTRO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no Cadastro de pessoa Física -
CPF sob o nô 4'18.559.303-15, portador da CNH no 00225292029 - DETMN/MA,
RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitaÉo na modalidade
Pregão Presencial n.o 006/2020 e do Processo Administrativo n.o 004/2020, com
fundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de jutho
de 2002 e na Lei no 8.078, de'1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de pessoa jurídica
visando a aquisiÉo de Material Permanente do tipo Mobiliário de interesse da Câmara
Municipal de São Bernardo (LlA), conforme as especificaçóes constantes do projeto
Básico, que integrou o Edital do Pregão Presencial no 006t2020 - CPL da Câmarâ,
proposte dá CONTRATADA ê demais documentos constantes do Processo no
004t2020.

DE SÃO

í.'1. Discriminação do objetol
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@ESTÁDO DO MÁMNHÀO

CAMAM MUNICIPAL DE 9íO BETU'|ÁRDO
CIPJ:07 629- 52AA00l -A7

Rta Con so Nestor n"2 1 5-Ceito CEP: ó5.5 50-a(ú.
São Bemardo/MÁ

LOTE UNICO

ITEM DESCRTÇÃO UNIDAOE QUANT
VALOR

UNT.
R$

VALOR
TOTAL

R$

1.

MESA El\4 l\4DF 6mm - cornprimento
3,50m / largura 0,60m / êltura 0,75m /
cor - tinto. UND 2 3.350,00 6.700 00

2.
MESA E[, MDF - comprimênto 3,75m /
laÍgura 0,60m / altura 0,75m mdf6mm
/ cor - tinto.

UND 1
3 790,00 3.790,00

3.
MESA EM MDF - comprimênto l,OZn
largura 0,60m / altura 0,75m mdf6mm
/ cor - tinto.

UND 2 970,00 1.940 00

4.
NICHO EM MDF - mmprinrento
1,02m / laígura 0,25m / tundo 0,38m
mdf 6mm / cor - tinto.

UND 2 1000,00 2.000,00

5.
ARMARIO APARADOR EM IUDF -
comprimento 0,35m / laÍgura 0,75m /
fundo 0.35m mdí 6mm / cor - tinto

UND 1 540,00 540,00

6.
PULPITO EM MDF - altura 1,23m /
laÍgura 0,93m / fundo 0,67m mdf6mm
/ cor - tinto

UND 2 540,00 1.080,00

7.

MESA BIRô , Mesa para Escritório 2
Gavetas 90cm - MDP BP ou MDP
Eucaprint, tampo15mm, acabamento
com bordas PVC, gaveteiro com duas
gavetas com corrediças metálicas,
puxadores e fechaduaa com chaves,
pés em aÇo com Dintura EDoxi.

UND 11 620,00 6.820 00

8.

CADEIRA GIRATORIA - Maténa-
primà: Metal EstÍuturai Eletrostáticâ
epóxi-pó preto, a êstruturê rêcebe
proteÇáo em polímero infetado preto
(lnjetado) Encosto: Fixo Pistão a gás:
SIm Altura do assênto ao châo:
Mínima: 41 cm. Máxima: 54 cm

UND 11 320 00 3.520,00

q

CADEIRA GIRATORIA EOM BRAÇO -
Matéria-prima Àretal Eskutura:
Eletrostática epóxi-pó preto, a
eskutura recebe proteÉo em polímero
infetado preto (lnjetâdo) Encosto: Fixo
Pistáo a gás Sim Altura do êssento
ao cháoi lúlnimê: 41 cm. Máxima: 54

UND 11 360.00 3.960,00

10

LONGARINA SECRETARI,A O3
LUGARES
. Assento e Encosto estofado êm
espuma lnietada.

UND 10 510,00 5.100 00
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ESTADO DO tIÀRANITÀO
CÁMAM MUNICIPALDE &iO AEKNÁRI'O

cN PJ: 07-629_ 5 20i000 l -07
Rua ( oreeo \esrot a"2t5-Ceit/a. CEP 65 550-0A0

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA
2.í. O prazo de vigência deste Termo dê Contraio será atá 3í/íZ2O2O contados
da€ssinatura do contreto, pronogávêl na Íorma oo art. àz,lrã, 6à úi-nã a.ooo, o"
1993.

3. CúUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.'1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .43.460,00 (quarenta e trêsmil, quatrocentos e sessenta reâis).
3.2. Estima-se que o cronograma de desembolso será conforme quantitativo
entregue. nos termos da Lei Federal no E.666/93.
3.3- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretâs ehdirelas decorrentes da execuçáo contratuat, i""rrii* ãori"" .jãJ impostos,
:::"19^":_:::i:i:t tlabathisras, previdenciários, Rscats e comeiciàis-inciàentes,
raxe oe admtnlstraÇão, frete. seouro e outros necessá os ao cumprimento integraido objeto da contratação.

4. cLÁUsULÂ oUARTA - DoTAÇÃo oRçAiIENTÁRIA
4.í. As despesas decorrentes desta cóntratâção estâo programadas em dotaçâoorç-amentária própria, prevista no orçamentó oo Camaral para à .i"i"i"to o"2020, na classificaÇáo abaixo:

01 031 0020 1030 oooo
4,4,90,52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAiIENTO

119^ O-"j,11:"" será Jêito peta Cámara Municipal de São Bernardo/MA, emmoeoa conente nacional, mediante Transferência Aancária gtetrôniãa, ;ireto naconta da contratada e ocorrerá até no ,àriro á" ão iiãiãl i'i*-àpi'" ,'o.t" a"
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. Consultar cores ê velorês

. Capâcidade de Peso de até 110 kg
por lugar.
. Pinturá Epóxi

11

CADEIRA GIRAÍÓRIA DIREToR
Materieli Íecido Sintético
Braçosr PÍateado êcolchoado
Mecánismo: lnclinêÉo
Levantamento: A gás
Base: 35cm prateada
Rodar Nylon
Dimensóes (LxPxA): 74 x 74 x í08-
í 16cm
Pêso: 14,30 Kg
Peso Máximo Suportado: j30 Kq

UND 13 470,00 6.110,00

12

CAOEIRA PRESIDÉNTE - giratórà
encosto de cãbeça com 4 posiçóes de
regulagêm e 40mm de curso BraÇo SL
mecânEmo snycron, aranha de aÇoj94 polaina

UNID 2 950,00 1.900,00

vaLoR TorAaÉr RS 43,460,00

w'K



ü

ESTADO DO MARANI]ÃO
CAMÀEÀ MANICIPÀL DE S.iO BEPNAPDO

C N PJ : 07-629- 5 20/0a0 l -07
Rua CoreEo i'esío, h"215 C.nt,o CEP.65-550-0A0-

Sdo Bernadô/MA

1í//

&4,
recebimento deflnitivo do material, mediante a apresentaçáo da competente Nota
Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTMTADA deverá protocolar na sede desta Câmara a solicitação
de pagamento, assinada e carimbadâ pelo representante legal da empresa em
papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informaçôes para
crédito em conta corrente comoi nome e número do Banco, nome e número da
Agência e número da conta, anexando â Note Fiscel dêvidamêntê atesta,
emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato,
cópia da nota de empenho como também as demais certidôes atualizadas:
Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, Cedidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidâo Negativa de
Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaia da Receita Federal do Bíasil e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgáos das SecretaÍias
de Fezende do Estâdo e do Municípro

5.2. Como condição paru Administração eÍetuar o pagamento, a licitante vencedoft
deverá manter as mesmas condições de habilitaçáo:
5.3. O Íecebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material Íornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do referido material;
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrigão no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, náo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da mâtriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamêntê na conta corÍente da Contratada, junto ao
Banco Bradesco, agência nô 0408i e conta corrente no 21.282-2.

6. cLÁusuLA sExrA - REAJUSTE E ALTERAçÕES
6.í. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alteraçóes contratuais rêgêr-se-áo pela disciplina do art.65 da Lei
no 8.666, de 1993.
6.3. A CONTMTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os
acréscimos ou supressóes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do cpntrato.
6.4. As supressóes resultântes dê acordo celebrado entre as partes contratantes
poderáo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valoÍ inicial
atualizado do contrato.

7. clÁusuLA sÉfliíA - ENTREGA E RECEBtMENTo Do oBJETo
7.1. O pazo de entrega e montagem do objeto deverá ser realizado em até 30
(trinta) dias, e dar-se-á em única etapa, mediante emissão de ordem de
fornecimênto êmitido pêla mesme, durentê o periodo de vigência do contrato quê
será alé 31112D020, a contar da data de sua assinatura.
7.1.í, O material objeto do presente Termo de Reíerência deverá sêr êntrêguê nâ
sede da Câmara Municipal de Sâo Bêrnardo - MA, localizada na Av. Joáo Xxlll,
S/N, Bairro Centro, Sáo Bernardo/MA, CEP 65.398-000, aos cuidados do
Supervisordo setor competente de Segunda a SeÍa das 8:00hs.às 13Oohs.
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ESTADO DO MÁMNTLIO

CÀN'IM MUNICIPAL DE S,{O BERNÁRDO
ctPJ: 07-629 520/NAt -07

Rud Conego );estot n,21s-C.nno, CEp: 65.55t|000
Sdo Aenardo/YÁ

7.2. As condiçõês de
Têrmo de ReÍerência.

entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
documento integrante deste contrato.

8. CLAÚSULA O|TÂVA - F|SCAL|ZAçÃO
E.í.4 fiscalizaÉo da execuçáo do objeto será efetuada por Representante
designado pela CONTMTANTE.

9. CúUSULA NONA - OBRIGAçOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.í. As obrigaçôes da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquetas
previstas no Termo de Rêferência.

í0. cLÁusuLA DÉctMA- saNçÕES AoÍrflNtsTRATtvAs
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1993 e

da Lei nô í0.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçóes

assumidas em decorrência da contÍataçáo;
10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 fraudar na execução do contrato;
10.1.4 comporter-se de modo inidôneo;
10.'1.5 cometer Íraude rlscal;
í0.1.6 náo mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das jnfraçóes discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
sêguintes Sançóes:

10.2.1 advertência por faltas lêves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;'10.3 multe moratória de O,3o/o (zerc virgula três por cênto) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta)dias;

10.3.1 multa compensatória de 't0% (dez poÍ cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecuçâo total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatóíia, no
mesmo percentual do subjtem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigaçáo inadimplida;
í0.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgáo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração públicâ
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e contrâtâr com a Câmara Municipal de
Sâo Bernardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA pelo prazo de até cinco anosi
í0.3.5 declaraçáo de inidoneidade pâra licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto peídurarem os motivos determinantes da
punição ou atê que seja promovida a rêabilitação pêrante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempÍe que a
Contrâtade ressârcir e Contrâtântê pêlos prejtjÍzos ceusâdos;

10.4 Também Íicam sujeitas às penalidades do art. 87, l[ e lV da Lei no
8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Woá''*'{iJ
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ESTÀDO DO IIIÀMNHÀO
CÁI'AM MUNICIPÀL DESÀO BERNARDO

(:NPJ: A7-629 520/004 I -47
Ruo Conego Nestor i2l5-Cenno. CEP: 65.550-00A

Sõó BernardolMA

10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitaçáo;

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração êm virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, obseNândo-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicação das sânçóes, levará em
consaderaçáo a gÍavidade da conduta do infrator, o caráter educatjvo da pena,
bem como o dano causado à AdministraÉo, observado o princípio da
Proporcionalidade.10.7 As penalidades serão obrigatoriamente regiskadas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA.

í1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÀO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
prêvistas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo des sançóes eplicáveis.
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporaÇáo da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pêla nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habjlitação exigidos na licitâÉo original; sêjâm maniidas as
demais cláusulas e condições do contrato; náo haja prejuizo â exêcução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
11.3. Os casos de rescisáo contratual serão formalmente motivados.
assegurando-se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
1'1.4. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrâtive prevista no art 77 da Lei no 8.666, de 1993.'11.5. O termo de rescisáo será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspeclos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
1'1.5.2. RelaÇão dos pagamentos já efêtuados ê âinda devidos;
í 1 5.3. lndenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEOAçÕES
12.1. É vedado à CONTMTADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
12.'1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
12.1.3. Subcont.atar.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRÂ _ Dos cÂsos oMIssos.
13.1. Os casos omissos seráo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de '1993, na Lei no 10.520, de 2002 ê demais
normas gerais dê licitaçôes e contratos administrativos e, subsidiariamente,

12.

13.
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'14.

15.

segundo as disposiçôes contidas na Lei n.8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gêrais dos contratos.

cúusuu oÉcrml QUARTA - puBLtcAçÃo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

cúusuLA oÉct A eutNTA - FoRo
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decofferem da execução deste
Termo de Contrato seÍá o da Comarca que abrânge o Município de São
Bernardo/MA.

Pata Íimeza e validade do pactuado, o presênte Termo de Contrato foi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

Sáo Bernardo/lúA, 04 de maíço de 2020.

TESTE

Nomel
cPF:05'í, ?i0.,r^J-d

Responéável legal da CONTRATANTE

RIM CASTRO
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