
PR0CEss0

MOOALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

0:

ANEXO VI

(MODELO DE DEç1ruIqçÂO OANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÀO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão no. __J2019, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

PM .FOLHAN'
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ANEXO VII

TO;

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". i2OI9.

PREGÃO PRESENCIAL SRP N". 12019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". /2019

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a pârtir da data de suâ publicâção no Diário Oficial do
Estado do Mâranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativ4 na Prefeitura Municipal, localizada na Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio
Branco SôJ - Em frente ao Posto BR Cenro São Bernardo-M4 inscrito no CNPJ sob o n".
06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores: responsável RESOLVE,
registrar os preços da empresa . inscrita no CNPJ sob o no

com sede na CEP: _, cidade
Íepresentada pelo nas quanlidades

estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas
alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n". 8.666/93, Lei n'.
10.52012002, Lei Complementar n'. 12312006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a

seguir:

1. DO OBJETO

l.l - A presente licitaçâo tem por objeto o Regisfo de Preços para futura e eventual fomecimento
parcelado de Gêneros alimenticios pam a Merenda Escolar, para atendeÍ as Secretarias do Município de

São Bemardo - MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

l.l.l - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS/ENTIDADES a hrmarem contratações nas

quantidades estimadas, podendo ôcorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a

legislaçâo pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimento, em
igualdade de condições.

2. ADESÁO DE ORG,íOS NÃO PÁRTIC| PANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

entidade da Administraçâo inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos

estatais ou ainda de regime próprio que não teúa participado do certame licitarório med
consulta ao órgão gerenciador

2.2 - Os órgâos e entidades que não paniciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

Ata de Regisfro de Preços, deverâo manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que

este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classiÍicação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optaÍ pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em At4 desde que o fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

ou

licos,
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(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS

REQUISITOS DE HABILITAÇÀO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão no. /2019, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 

-/2019.PREGÃO PRESENCIAL SRP N'. /2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. /2019

VALIDADE: l2 (doze) meses contâdos â pârtir dâ datâ de süâ publicação no Diário Oficial do
Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de São BemaÍdo, Estado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeinfa Municipal, localizada na Situada proyisoriamente na Av. Barâo do Rio
Branco SÂ.{ - Em frente ao Posto BR Centro - São Berna.rdo-M4 inscrito no CNPJ sob o n'.
0ó. 125.389/000 l-88, representado neste ato pelos gestores: responsável RESOLVE.
registrar os preços da empresa

com sede na __. CEP: _, cidade
representada pelo _, nas quantidades

estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas
alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumenÍo convocatório e as constantes desta

Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes à normas constantes da Lei n'. 8.666/93, Lei n".

10.52Q12002,Lei Complementar no. 12312006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a

seguir:

1. DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento
parcelado de Gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, para atender as Secretarias do Municipio de

São Bemardo - MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

l.l.l - Este instmmento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas

quantidades estimadas, podendo oconer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a

legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimento, em
igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PÁRTICIPA,\'TES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualq

entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos púb
estatais ou ainda de regime próprio que não teúa paÍicipado do certame licitatório mediante
consulta ao órgâo gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não paÍiciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

Ata de Registro de Preços, deverão manifest seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que

este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de RegistÍo de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

, inscrita no CNPJ sob o n'
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2.4 As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou poÍ entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ara de Registro de Preços

3. DÁ GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGIS

TRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bemaxdo - MA

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jomal
Oficial do Estado^4A.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participanres desta Ara de Registro de Preços são:

Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural: Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento; Secretâria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultua, Esportes e

Lazer;

1. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCruÇÂO
DO ITEM

EMPRESA LN NIARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessiirio) e conforme forem soiicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da PrefeituÍa Municipal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo
as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos deconentes do desc

das condições estabelecidas.

6.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontâmente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à gamntia da plena operacionalidade do fomecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falÍa de quaisquer itens cujo iomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá
ser alegada como motivo de força maior paÍa o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto

L)

I
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deste edital e não a eximini das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

ó.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência:

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendoJhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
paÍe, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel obseruância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - A contratada ficaú obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25o/o (vnte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as

partes;

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.1 I - O atraso na execuçáo caberá penalidade e sanções previstas no item I 2 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens registrados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimenlos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - NotificaÍ por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada duÍante o

recebimento do objeto;

7.5 Neúum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

8. DO PÁGAMENTO

8.1 - O pagaÍnento seú efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela

Secretaria responsável ;

8.2 - O Conn?tado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal./fatura, descrição do item
fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

DO

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.
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8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fomecedor, para as necessárias correçôes, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Neúum pagamento isenrará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 - O ConÍatante nâo efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas banciíÍias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REA.IUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-âo inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendoJhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderâo ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apumda entre o valor originalmente constante da proposta e

aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindiÍ esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeta, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitâção em caso de Íiacasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

IO. DO CANCELAMENTO DA ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS

l0.l - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes

situaçõ€s;

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos t a Xll, XVII e XVIII do an. 78 da Lei 8.66ó193;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos deste

registro;

d) os preços registl"dos se apresentarem superiores aos praticados no mercado:

e) poÍ razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou setima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a

qual seújuntada ao processo administrativo da presente Ata.

corTen
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10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação sená feita
por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

10.4 - A solicitaçâo do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo fiitério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagÍrmento das faturas, até que o Fomecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decuÍso de prazo de validade:

I l.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diÍetos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integal do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12. DAS PENÁLIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do aÍ. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota
de Empeúo, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6' (sexto) até o limite do 10" (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do I l'(décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no aÍt. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de

Administração poderá, garantida a previa e ampla defesa, aplicar à ConÍatada multa de até l07o (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

ANO

/

12.3.2. Suspensáo temporária de paÍicipar de licitações e impedimento de contratar com
São Bemardo, por prazo de até 02 (dois) anos. e.

io de

12.3.3. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública Municipal.

12.4 A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fÍaude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos

Munic

12.3 Se a adjudicatária recusilr-se a retirar a nota de empenho injustiflcadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

I 2.3.1 . Multa de até l0oá (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
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e, se for o caso, o Município de Sâo Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.6 - As multâs previstas nesta seção não eximem a adjudicatiíria da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não
forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela
Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no pmzo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhála
devidamente informada para a apreciação e decisâo superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l As infrações penais tipificadas na Ler 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominaçôes aplicáveis.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

14.1 - As despesas decorrentes das contatações oriundas da presente Ata de RegisÍo de Preços, corIerão
à conta de dotação orçamentiíria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata,
iás quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇõES FINAIS

15.l - As partes Íicam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

II Vinculam-se a esta Ata pam fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão no.

_/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registÍo para q
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões o undas do presente contrato, inclusive os casos omissos,
que não puderem ser resolvidos pe)a via administrativE renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que sej a.

12.5 A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não teúa
neúum valor a receber deste órgâo da Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-lhe-á concedido o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuaÍ o pagamento da multa, Após esse prazo,
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja
inscrita na divida ativa do Município. podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de lawatura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
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16.2 e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da

Lei I .666/93 .

São Bernardo-MA, _ de _ de 2019.

MUNICÍPIO DE SÃO BEPÀIARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF

G
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VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN

ESTADO DO MAR,ANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0O01-88

CONTRÂTO N"
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO
...-_--_- CPL/PMSB/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE EI.TRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA N4I NICIPAL DE SÀO
BERNARDO L A EMPRESA:

Pelo presente instsumento paÍicular de contrato de um lado a

PREFEITURA MTINICIPAL DE SÀO BERNARDO/TvIA. pessoa jurÍdica de direito público intemo,
inscrita no CNPJ sob o no 06.125.389/0001-88, situadâ à Pça Bemardo Coelho de Almeida 863, - Centro,
nesta cidade São Bemardo, Estado do Maranhão. neste ato representada

Residente e domiciliado na cidade ------, domvante denominada simplesmente
CONTRÁTANTE e, de outro lado a firma: --------------------- localizada na -----

inscrita no CNPJ: ----------------, neste ato representada pelo Sr
portador da RG NR e CPF: ---------------, residente e domiciliado na cidade de ---

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo
nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regará pela Lei n" 8.666/93, e suas alterações, a legislação
que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
I - DO OBJETO DO CONTRATO
I .l - O presente contrato tem por base legal. o pregão presencial com registo de preço no 0032019. Obriga-se a

CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE, os gêneros alimenticios para atendimento da Secretaria ------

- 

do Município de Sâo Bemardo.rMA, objeto do PREGÃO n' 0032019. do qual a CONTRATADA foi
vencedor4 para contrato durante o exercício de -----, conforme anexo I de acordo as condições
apresentadas em sua proposta" os quais são panes integrantes deste instmmento.
2- Os materiais serão enaegues de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, e de acordo com a necessidade

verificada-

3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão n'003/2019. O
presente contrato vigorará da data da assinatura até ----l---,-------. podendo ser prorrogado de

acordo com a Legislação vigente.
4 - DO PREÇO

4.1 - O valor deste contrato e de R$

de acordo com a proposta de preço anexa no processo

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimô, estando incluidas
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratadâ, con

no edital.
revl

4.3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS:
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correÍão por conta s recursos destinados a

Secretaria de Administração do orçamento para o exercício de ---------.

5- DO PRAZO DE EXECUÇÁO E FORMA DE EXECUÇÁO
5.1 - O presente conÍato terá vigência ate ----------/---------l--------, contado a partir da assinatura

contratual.

(----------"------:-----"-r,
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

O contrato poderá ser alterado nos termos do anigo 65 da Lei n" 8.666/93, mediante as devidas
justificativas. O contrato poderá ser aditivado em ate 60 meses, por se tratar de um serviço continuado.
6 - DAS CONDIÇÕES B O.L rOnmA DE PAGAMENTO
I - O§ pagamentos devidos ao contatado serão efetuados através de depósito banciírios, com prazos de
até dez dias da data de entrega da nota Íiscal de realização de compra.
2 - As faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em
igual período acima.
ó.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetud a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou
seja, diretamente para CONTRATANTE.
7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a tercetos, no rodo ou em paÍe, sem o
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste,
8 . DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responsável dteta e exclusivâmente pelo fomecimento do objeto deste
contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na
execução dele, venhq dtetâ ou indiretamente, a provocÍf ou causar para a CONTRATANTE ou para

terceiros.
8.2 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,
em neúuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos.
9 - DAS PENALIDADES

9.1 - O nâo cumprimento dos serviços ora contratados nos prazos determinados pela CONTRATANTE,
importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diiíria na ordem de meio por cento sobre o valor do
contrato.
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1. no caso de a mesma
descumprir qualquer out" obrigaçAo a ela imposta no presente ajuste.
9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, ponando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possÍveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de

rescisâo do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e

contratar com qualqueÍ ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da

aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Seú propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-

itens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da

administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem

prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.
f0 - DA FISCALIZAÇÃO A prestação do serviço seÉ acompaúada e fiscalizada pelo Sr. ----------
-----, na condição de representante da Secretaria da Administração, sendo esse da Prefeitura, a

dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os documentos da despes4

comprovada a fiel e correta prestação dos serviços para fins de pagamento.

11 - DÀ PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, à suas

expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.
11- DA RESCISÃO
11.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumeÍados no art. 78 da lei federal n" 8.666/93 e suas alteÍações.
I1.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal no

8.666/93 e suas alterações.
I 1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do aí. 78 da lei
federal n' 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a dez por cento do valor do confiato.
II2. DAS DISPOSIçÔES GÉRAIS

ução
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ESTADO DO MARANHAO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.l - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causaÍ à CONTRATANTE
ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isentando esta última
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
12.3 - A contratant€ manteú durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitaçâo de acordo com o
inciso XIII do art. 55 da Lei 8666/93.
124 - A execução do contrato seÍá acompanhada e Íiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria Municipal de
educaçâo de acordo com o art. 6'7 . da Lei 8666/93 .

13. DA TOLERÂNCIA
l3.l - Se qualquer das partes contÍatantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condiçôes, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma toleÍância houvesse ocorrido.
14 - DA VINCULAÇÃO
O presente contrato üncula-se ao edital de Pregão N.o003/2019e à proposta da CoNTRATADA.
l5 - DO FORO
15.l - Elegem as paÍes ConÍatantes o Foro da Comarca de São Bemardo, para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste conúato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em três vias de igual teor e form4 perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes 

são Bernardo/MA. - ------r----r----

Contratante Contralada

testemuúas:

2', A


