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ESTADO DO MARÂNHÃO VISTO:

PRAçA BERNARDO COELI|O DE ALMEIDA t{o 862 - CEI{TRO -
CNPr: 06.12s.369/O0O1-89

ANEXO IV

MODELO DE DECLaneçÃO lUmpregador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURÁ MTJNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA,

Ref Edital de Licitação na Modalidade Pregão

No. 005/2019- Tipo menor preço pol item.

DECLARAÇÁO

inscrita no CNPJ no

_ Municipio/Estado por intermedio de seu representanle legal o (a) Sr.(a)
portadoÍ da CaÍteira de Identidade no

SSP e do CPF n" abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n'. 005/20 I 9, DECLARA, sob as penas

da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer lrabalho, salvo na condição de aprendiz, a paÍtir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do aÍt. ?" da Constituição Federal e Inciso V, Art.27 daLei 8666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exeÍcendo funções
tecnicas, comerciais, de gerencia, administrsção ou tomada de decisão, (inciso IIl, do art. 9e da Lei 8666/93 e inciso

X da Lei Complementar no. 04./90), inexistàcia de fato superveniente impeditivo de habilitaçâq na forma do § 2',
âÍ. 32, da Lei n'. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC. 12312006, possuir alguma
restrição na documentação refeÍente à regularidade fiscal, esta deverá s€r mencionada. como ressalv4 na supracitada
declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/-I\4F

CNPJ/}vÍF da empresa

sediada na no 

- 

Bairro 

- 

CEP

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARAilHÂO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMETDA NO 862 - CENTRO -
Cr{Pr: 06.1 25.389/0qr1-E8

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 12006.)

Eu,
SSPARA_ e do CPF,{\4F no

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQLTENO PORTE, quando da sua paÍticipâção na

licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n" /2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas

empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n'. 12312006.

Declaramos airula. oue niio existe ouolouet inoealimento

PM .FOLHA 
NO /.?

PROCESSO ?r:)//

sÃo
MODÂLIDADE

Yl§T0r

l],t

poÍtador (a) da CaÍteiÍa de Identidade R. G. n'
repÍesentante da empresa

CNPJ^,{F no

entre os ,rrevíslos nos incisos tlo § 4' rlo srtiso 3" dd Lei
Cornole cnlot Federal n'. 123/2006

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comerxial
para comprovaçilo da condiçõo de Microempresa ou empn*a de Pequeno Pode naforma

de 2019.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPFÀ,ÍF
CNPJÀ,ÍF cla empresa

a

DOBERI\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

LIDADE

VISIO;
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO

CNPJ: 06.125,389/OOO1-88

ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimenlo ao previsto no Edital de Pregão n'. -------12019, que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para participação no presente c€Ítame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÂO BE
ESTADO DO MARANHÃO

pRAçA BERilARDo coELHo DE aLMETDA No 862 - cENTRo - sÃo erntlnoo/
CNPri 06.12s,389/0OOt-88

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 

-/2019PREGÃo PRESENCTAL sRp N". tzotg

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N', /2019

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaçâo no Diário OÍicid do Estâdo do
Maranhão.

Pelo pÍesente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede

âdministrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Situada proüsoriam€nte na Av. Bârão do Rio Branco S.N - Em
frente ao Posto BR- CenÍo - São Bemardo-M4 inscrito no CNPJ sob o n'. 06. 125.389/0001-88, repÍesentado neste

ato pelos gestores: responúvel
inscrita no CNPJ sob o n'

CEP: _, cidade

ffi,,u"h".ir,*çãopo.,XX':iffi i"'#'T:*:nffi E""t:3":"i:ffi i*à:,ff T"1Tffi :"1:
convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as paÍes à normas constantes da L€i no.

8.666193, Lei n'. 10.52012002, Lei Complementar n". l23l2U)6 e suas alterações, e em conformidade com as

disposições a seguir:

1. DO OBTETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento parcelado de
Peças, para atender a Secretaria de Educação do Municipio de São Bernardo - MA\ conforme condições e

€specificsções constaítes nesta Atq no Edital e seus anexos.

I . l. I - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOS/SNTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisiçâo do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao

detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2, ÁDESÃO DE ORGÃO.g NÃO PARTICIPANTE.\

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizadâ por qualquer
Administmção inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais
próprio que nâo teúa participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciad

2.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazeÍ uso da Ata de

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da At4 para que este indique os
possiveis fomecedores e respectivos pÍeços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiá,rio da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em At4 desde que o
fomecimento não pÍejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 507o (cinquenta
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigênci4 e ainda o quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de pÍeços parâ o órgão gerenciador e para os órgâos participantes,
independentemente do número de órgãos não paÍicipantes que. desde que deüdamenle comprovada a vantagem e o
ormprimento das exigências da legíslação vigente

3. DÁ GERÊNCU DA PRESENTE ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

P#
. 

-FOLHA iII
PR0cEsso

MODATIDADE

VISIO:

RESOLVE, Íegistrar os preços da empresa
com sede na

representada pelo

dade da
de regime
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÂO BE
ESTADO DO MARAí{HÃO

DADE

PRAçÂ BERTARDO COELHO DE ALI{EIDA No E62 - CEilTRO -
CNPJ: 06.125.389/0001-89

3.1 - O gerenciamento desle instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

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

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÀOS/ENTIDADES participartes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinere do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras InlÍaestrutuÍa Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolümenlo Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administração;
Secraaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e
Desenvolümento Social; Secraaria de Cultur4 Esportes e Lazer;

4. DO CONTRATO

4.I - O preço a quantidade e a especificação dos serviçoJprodutos registrados nesta Ata encontÍam-se indicados na
túela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VAI,OR
I]MTÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser exe.utados conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada (se

necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entÍega seÍá diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compÍas
da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DA§ OBRIGAÇõES DÁ CONTRATÁDA

6.1 - ExecutaÍ o fomecimenlo dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições
estúelecidas.

6 2 - PrestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cu.jas reclamações se obrigam a

atender prontamente, 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 garantia da plena operacionalidade do
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

inclusive

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço Íegistrado, poderá ser alegada

como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desle edital e não a

eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condi@es aqui estúelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endeÍeço, conta bancária e
outÍasjulgadas necessárias para o recebimento de corespondência;

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

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os ônus
decorentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exeÍcida poÍ esta Prefeitura;

I

i.-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
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PRAçA BERTTÂRDO COETHO DE ALMEIDÂ NO 862 - CEITTRO -
CNPJr O6.125.389/0OO1-89

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizaçâo de sua parte, pelos
danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada âdotar todas as medidas preventivas, com
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - A conlratadâ ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições de$e edital, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado,
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entÍe as partes;

6.10 - Fomecer os pÍodutos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a pÍoposta apresentada,

6.11 - O alÍaso na execução caberá penalidade e sanções preüstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBNGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

7.2 - Fomecer à empresa a ser contÍatada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto desle Edital;

7.3 - EfetuaÍ o pagamento á empresâ nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contÍatada, toda e qualquer irregularidade constatada duíante o recebimento do
objao;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentoÍa 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 algum4 pagamento antecipado,

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PÁGÁMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 diês após a ernissão da nota fiscal devidamente atestada pela SecretaÍia
responúvel;

8.2 - O Contratado/fornecedor 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.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiJfaturas, estas serão devolvidas
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagam

reapresentação das notas fi scai s/faturas.
apos a

8.4 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obriga@es, nem

implicará aceitaçâo definitiva do fomecimento.

8.5 - O CoÍÍratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os
que forem negociados com ter€iÍos por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bâncárias decorrentes de transferência de valoÍes para outras praças seÍão de respronsabilidades do
Contrdado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a revisão no
caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,
cúendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

or, paÍa as

l'-
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10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessâÍão todas as atividades do F
fomecimento do item.

I

9.2 - Os preços registrados que sofrerem Íevisão não podeÍão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apuÍâda entre o valor originalmente constânte da proposta e aquele vigente no mercado à
epoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média 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 mm o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos
da legislação viSente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta
ata de registro de preços e nova licitaçâo em caso de fracasso na negociaçào

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

10. DO CANCEIÁMENTO DÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10. 1 - A pÍesente Ata de Registro de Preços podeú ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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 Empeúo decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do aÍt. 78 da Lei 8.666/93;

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

d) os preços registrados se apresentarem supeÍiores aos praticados no mercado;

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

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

10.2 - Oconendo cancelamento do preç! registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a gual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o andereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no Jomal Oficial do EstadoÀ4À considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor pars canc€lamento dos preços registrados poderá não ser
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades preústas no Edital.

ao

10.ó - Caso a Prefeitura não se utilize da preÍÍogativa de cancelar esta At4 a seu exclusivo critério, poderá suspender

a sua execução e/ou suslar o pagâmento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida.

a) Por decurso de prazo de validade,

11.1 - Os preços apresentados oa proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trúalhistas, seguros, fretes, lucro e

outros necessários ao cumprimento integral do objelo desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENAI-IDÁDES

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automâticamente nas seguintes hipóteses:
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l2.l - O descumprimento injustificâdo das obrigações assumidas nos temos deste edital sujeita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 8ó da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma
seguinte:

a) atraso ate 05 (cinco) dias, multa de 027o (dois por cento);

b) a partir do 6'(sexto) dé o limite do l0'(decimo) di4 multa de 04% (quarro por cento), canacterizando-se a
inexecução total da obrigação a paÍtir do I l" (décimo primeiro) dia de atraso.

12.3 - Se a adjudicatríria recusâr-se a retirar â nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes penalidadesl

12.3.1. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

12.3.2. Suspensão temporá:ia de participar de licitações e impedimento de contrdar mm o Município de São
Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contralaÍ mm a AdministÍação Pública Municipal

12.4 A licitante, adjudicatária ou contra&da que deixar de entregaÍ ou apÍesentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o Íetardamento da execução de seu objeto, não mantiver a pÍopostE falhar ou fraudar na execução do
contralo, compoíar se de modo inidôneo ou cometer fraude Íiscal, garantida preüa e ampla defesa, ficará impedida
de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Municipio de São Bemardo
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodo, sem prejuizo da ação
penal conespondente na forma da leil

Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa,

12.6 - Ás multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatá,ria da reparação dos

pÍejuizos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bemardo.
os, perdas ou

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dlas contados da

intimação por pane da Secraaria Municipal de Administra$o e Planejamento, o respectivo valor descontado dos
tes, o valor quecréditos que esta possuir com a Secrelaria Municipal de Administração, e, se estes não forem su rclen

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 prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contaÍ da ciência da

intimaçâo, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENÁTS

13.1 - As infiações penais tipificadas na Lei 8.666/93 seÍão objeto de proc€sso judicial da forma Iegalmente previstE

sem prejuim das demais comina@es aplicáveis.

14. DOS RECUIúIOS ORÇÁMENTÁRIOS

14.l As despesas decorrentes das contÍatações oriundâs da pÍesente Ata de RegistÍo de Preços, mrrerão à conta de

dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam úr a âderiÍ â pÍesente AtA ás quais serão elencadas

em momento opoÍfuno:

12.2 - Sern prejuízo das sanções cominadas no art. 87, l. III e ry, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Município de São BernaÍdo, atÍavés da Secretaria Municipal de Administração poderá garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até l0% (dez poÍ cento) sobre o valor adjudicado;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratadâ será aúomaticamente descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de lo/o (um por cento) ao mês. Caso a contratadâ não tenhE nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados

de sua intimaÉo, para efetuar 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 Municipio, podendo, ainda a
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15.1 - As partes ficâm, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão Íegistradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a
presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnic4 jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n'. _/2019 e

seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato deconente do presente registro para qualquer operação financeir4 sem
previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.l - As partes contr&tântes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente
para dirimir quaisquer questões oÍiundas do presente contÍato, inclusiye os casos omissos, que não puderem ser

resolvidos pela via administrativa. Íenunciando a qualquer outrq por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as paÍtes firmam a presente Atâ, em 03 (três) vias de igual teor e lorma para um só

efeito legal, ficando uma úa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do AÍt. 60 da Lei 8.666/93.

I

São Bemardo-MA. _ de _ de 20 I 9

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRÀ

EQT'IPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF
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PROCESSO

PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

MODALIDADE

TO:

PRAçA BERí{ARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - RT{
CNPJ: 06.125.389/OO01-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' CPL- PMSB/MÂ
Contrâto n' CPL- PMSB/MÀ
ATA DE Rf,cISTRO DE PREÇO: -----

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A EMPRESA: -

Â PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público
lntemo, inscrita no CNPJ n" 0ó.125.389/0@l-8E , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida E63 - Centro, SÀO
BERNARDO - Md doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, repÍesentada por,
residente e domiciliado na cidade de -----------------, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empÍe$: ---------- , Inscrita no CNPJ: --, estabelecida ----

CPF: ----
, residente e domiciliado na Rua 0--------- doravante denominada

CONTRATADA, têm entÍe si justo e pactuado, nos teÍnos conúdos na proposta objeto do PP n" ------------, e
PROCESSO ADMINISTRATM No *-- e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. que
se regerá pela Lei n.' 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presenre CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMTNISTRÁTIVO N" - CPL-PMSB, tendo por objeto
IntegÍam o p.esente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Propo$a da Contralada.
Conforme preceituar o aÍigo 55 inciso XI de vinculação ao edítal de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao
convite e a proposta do licitante vencedor.

(
CúUSUIÁ SEGT]NDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de RS:
-.), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSUIÀ TERCEIRÂ - DOS RECUR§oS FTNÀNCEIROS
DO§ TERMOS DE REFERôNCIA: As despesas decorrentes da contratação da pÍesente licitação

correrão por mnta de RecuÍsos:

CLÁSUI-A QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRISSÕES
A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os açréscimos ou que se

fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contÍato, até 25o/o (viúe e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em obsewância ao ârt. 65 § l'da Lei 8.ó66193.

CLÁUSULA QUTNTA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na datâ de sua assinatura e findar-se-á no dia -----l------/---------, podendo ser
prorrogado, aÉs msnifestação das paÍtes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'
8.666/93, e suas alterações.

CL(USULA §EXTA - DA FISCALAZÀÇÃO
A Íiscalização do Contrato será efetuada por sewidor designado pela §ecraaria de ----------------- que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularizaçâo da falta do fomecimento observando, bem como propor
a aplicação das penalidades previstas deste instrumento
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PROCESSO

Serviços e cronogÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de Admini
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

PREFEITURÂ MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERÍIA
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BER]IARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CEIITRO
CÍIPJ: 05.125.:t89lOOO1-89

LIDADE

v§r0:

CLÁUSUIÁ SÉTIftÍA . IX} PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contsdos da data
do ateslo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serào cÍeditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente dâ CONTRATADA do Banco _-- Agência _-__ çonta corrente -_-----, uma vez satisfeitas as condi@es estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentaçâo fiscal será motivo de correçâo por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorÉnci4 suspensão do prazo de pagamerto até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PARAGRAFO TERCEIRO - A câda pagamento realizado, a CONTRATADÁ deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita

. mediante apÍesentação de Certidão negativa de debito CND. Bem como, mânter conforme anigo 55 inciso XIII da

- obrigação da contÍatada de manter. duraffe toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qua.lificação exigidas na licitação.

PA&{GRAFO OUARTO - A CONTRATANTf, não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobÍado at,l?.vés

de documentos não hábil, total ou paÍcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CI.íUSULA OITAVA . DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato ú poderá ser reajustado durante ô prazo de sua ügência, se houver aumento autorizado
pelo governo Federal.

CIÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÓES DA CONTRATANTI
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fisoalizar a execução do contrúot
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de AdministÍação que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidoÍ designado,
compete entÍe outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a

execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das fâltas ou defeitos
observados:
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitação escrita da

CONTRÀTADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as compelências, do Íepresentante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas coÍrvenientes;
e) Receber o objeto do conÍato na forma do art. 73, inciso Il, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRIGACÕES DA CONTRATADA
O presente ContÍa1o não poderá ser objeto de cessão ou tÍansfeÍência, no lodo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntregaÍ os serviços objeto dese coÍtrato mediante emissão de Nota de Ordem de

, em e§tnta

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço
para representá-lo nâ execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor designado
para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Adminisração,
quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente adminislrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como sendo

o horário administrativo para tratar sobre o mnúato e serviços, de segunda a sexta-tbira;
e) Cumpú fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contÍato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contralo;
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PRÂçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALIUTEIDA No 862 - CEI{TRO
cÍrPr: 06.125.389/O(xrl-88

0 fucâÍ côm todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objao do mrtrato respondendo pelos
encargos trabalbistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do mntÍato e outros
corÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, deconentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração,
h) Reparar, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dest€ contrato em que
se verificarem ücios, defeitos ou inconegões resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRtrwf,nA - DAS PENALDÀDES
O descunrÍrimento, total ou parcial, por paÍte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações oÍa estabelecidas,

úeitará a CONTRATADA as san@es previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos anigos 8l a 88.

PARIIGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste ContÍaro sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3Yo (três centésimos poÍ cento) ao dia. sobre o valor do

vfomecimento, 
âté o limite de loplo (dez por cento).

PARjIGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a

préüa defes4 aplicar à CONTRATADd na hipótese de inexecuÉo total ou parcial do ContÍato, as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Mutta de l0 oá (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensôo temporfuia de participação em licitação e impedimenlo de contÍatar com a

administração, por prazo não supeÍior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçío de inidoneidade para licitar ou côntÍataÍ mm a Administração Pública enquanto
peÍdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sançôes previsÍas nas alineas "a", "C' e "d" podendo ser aplicadas conjuntâmente cofi a
prevista na alinea "b".

PAR.,(GRAFO TERCEIRO - AIós a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADÀ e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os casos de

aplicação das penalidades de advenências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMÁ SEGUNDA . DÂ RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato anseja a sua rescisão, com as cons€qúências contrúuais e as previstas em lei.

Constituem motivos para a rescisão dese Contrato:
a) - o não cumprimerúo de cláusulas contratuais, especi{icações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especihcações, projetos e pÍazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prâzos eslipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação à CONTRATANTE;
0 - a subcontrâtação total ou paÍcial do seu objeto, a a-ssociação da CONTRATADA com outÍem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo ssão designada

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as S

Municipal de Administração,
de Secretaria

h) - o cometimento reiterado de àltas na sua execução, anotadas na forma § l" do art. 67 desta

Lei Federal n' 8.666/93,
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADÀ;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutuÍa da CONTRATADd que

prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativs a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por pane da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § l'do an. 65 desta lei;

I
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TO:

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, poÍ prizo superior a
120 (cento e ünte) dix, salvo em caso de calamidade públicq grave peÍtuóação da ordem interna
ou guerr4 ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pta.Z:o,

independenlemente do
pegamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprcvislas
desmobilizações e mobilizações e outrx previstas, assegurado a CONTRATADÀ nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
perturbação da ordem intema ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optaÍ pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PART{GRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão cootratuat serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARiIGRAFO SEGUNDTO - A rescisão deste Contrato podeÉ ser:

a) determinada por ato unilateral e escÍito da Administração nos casos enumerados nas alíneas
'r' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as paíes, rpduzidas a temo no pÍoc€sso da licitação, dede que
haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULÂ DÉCTMA TERCEIRA. Do RECEBIMENT0 DoS PRoDUToS
Os serviços deverão ser entÍegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentá,rias, paÍe integrante
deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital seÍão recusados e colocados a disposição da
CONTTATADÁ, para serem corrigidos. dentro do prazo estabelecidos entÍe as panes;

PARAGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO poderá ser concedido novo
prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2o vez, o contÍalo poderá seÍ rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risço de incidir
nas penalidades previstas no Art. t7 da I*i no 8.6ó6193;

\u- CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DA PUBLICÂCÀO
DentÍo do prazn de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatuÍa, a CONTRATANTE providenciará a publica$o em
resumo, do presente Contrato

CLIUSULA SÍTtr|IA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhâo, será o
pendências resultantes deste Contrato.

dirimir dúvidas ou

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÀo BERNARDo(MA), ------

ente

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE §AO BERNARDO
CONIRATANTE

DCl:l i:lJ
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