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CONTRÂTO DB FORMCIMBITO QI,JE
ENIRE SI CELEBRAM A PREFEITT'RÁ
MI]MCIPAL DE §ÃO BERNÂBDO E A
EMPRESÀ R.

OG'IAAIÀIEIDÂ.

ME, -

GRÁFICAPORIUGAL
Pelo presente iDstrmento partiorlar de conbato de um lado a PREFEITURA
MIINICIPAL DE SAO BERNARDOI{A, pessoa jurídiea de tlireito público interno, inscrita no
CNPJ sob o no o6.125.389/ooot-88, situada à Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 , - Cento,
nesta cidade São Bernardo, Es.tado do Maranhão, neste ato reprrsentatla pelo Secrttário e Gestor
de Administra$o o Sr'. Sr. RAIMIJNDO NONATO CARVÂUIO portador do RG: 91969798-4
SSP/MA e CPF: o99.$ó.r33-g4 R€sid€nte e dmiciliado na cidade de Magalhães de Ameid4
doravante denominatla simplesmente CONTRATANTE e, de oubo lado a firma: R. COSTA
AIMEIDA - ME - GRÁHCA PORTUGAI- localizada na Rua Travessa Vereador José da silva
Meireles, l0 - Centm - Sâo Bemârdo - MA inscdtâ no CNPJ: 13.926.598/000I-96, neste aro
reprcseDtada pelo Sr. Rerato Costa Almeida portador da RG NR 17415393-7 SSP/MÂ e CPF:
755.876.45344, resÍdente e domiciliado na Cidade de Sao Bemardo,, doravante dsaqrninxda
simplesmente CONTRATÂDÀ e perante as tes'temunhâs abaixo nomeadas, firmam o presente
Contrato, que se regará pela Lei no 8.666/93, e suas altera@, a legislaÉo que rege a espÉcig
atendidas as cláusulas e condi@ gue se anunciam a segui.n

r - DO OBIEITO IX) CONTR.âTO
rr - O pEs€nte contato lem por base legal o processo Adminishativo no zorgoroo8CPL/PMSB^{Á" reftrtnte ao prtgão ao oo7/2o19. Obrig-se a @NTRÂIADA a fomecer à
OONIRÂIÂNTE, c iteas «le @ria e eocadema@ para Secretaria Municipal de Administra{ão de Sfo
fernado/ttld objao ô PREGÁO no oo/zor9, tb Eral a COMRAIADA foi veocedor4 para contmto
ilrrate o exercício de 2019, coúorme ane,ro I de acordo as condi@ aprcsentadas em zua
pmposta, os quais são partes integratrtes deste instumento.

+

Os s€rviçG serão fomecidos de acoÍdo mm a solicitaÉo da

necessidade

lmifda

CONTRAÍAME

e de acordo cort a

3 - DAVTGÊXiICÍA
3.r - DeveÉ s€r executado nas contlições constantes do ANHO I do edital do PreSão no
oo,7l2otg. O presente contrato vigoraná da dâta dâ assinahrra até 3r tle dezembm de zor9,
podendo ser prorrogado ile acordo com a kgislação vigeote.
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DoPREÇo

+1 - O valor deste conüato e ile R$: 47.e5o,oo (quaEnta e sete mil e duzentos e

cinquenta rcais) anual, de acordo com

a

proposta de pÍ€ço an€r<a no processo'

Í€tDo rtftrido é final, não se admitindo qualquer acréscino, etando incluídas no
mesmo iodas as despesas e custos, diretos e indiretos, como tanbém os lucros ila conkatada,
conforme previsto no edital,

+2 - O prtço

4.3 . D{XI RE(CT,}RÉK)S ORÇAMENTÁRI{XI:
Âs despesas ilecorrcntes da contrata@o da prtsente Iicitação colterão Por mntâ s recumo§
destinados a Secretaria de Administração ilo oryamento para o exercício de zor9.
FINANÇÂ§ O4T^'

OO5IO.2O12.OOOO -

MA}iIUTB'TçÁO DA SECRETARIA DE ADMtr{I§TRAçÃO E

ENÁI\ÍçÁS

339o39ôoo- oulRo§ sERvIços
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nrOnUeOr rnrcuçÃo

O pÍ€s€nte conbato terá ügência âté 3r de dezembro de zor9, contado a

partir ila assinatura

coDbatual.
O conbato podeÉ ser alterado nos termos do artigo 65 da t ei no 8.66ó/93, mediante as devidr.
justificativas. O cotrtÍato podeÉ ser aditivailo em até 6o meses, por se batar de um serriço
continuado,
ó - DAS OONDIçõES E DA FORMÂ DE pAcÁMEÀInO
r - Os pagamentos devidos ao contoatado serão efetuados através de deposito bancários, com
prazos de até dez dias dâ dâta de entega da nota fiscal de realiza$o dos serviços.
2 - Âs faturas, que aprcsentarem incorreçôes seúo devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorreÉ em igual peúodo âcima64 - Á CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobranç: ou o desconto da fatura emitida
através da rede banc"ária ou com terceims, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira
simples, ou seja, tliretânente para COMRATANIE.
7 - DATRÂNSFER,ÊNCIA DO OONTRÃTO
7.1 - A CONTRÂTÂDA não podeú transferü o prcsente conEato a terceiros, no todo ou em parte,
sem o e,q)resso oorurentimeuto da conbatante, ilado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

8 - DASI RESÍPIONSABtrIDÂDES
8.r - A CONTRAIADA é responsâvel direta e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste
contrato e, conseqüentementg responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos
que, na execução dele, venha, direta ou intliretamente, a p(rvocar ou causar para a
C0NTRÂTANTE qr pan terceims.
8.2 - A CONTRATADA é responsável tamMm pela qualidade dos serviços prestados, não se
admitindo, em nenhuma hipotese, a alega{o de que terreiros quaisquer, venham interfeú na
orecução dos mesmos.

9-

DASPENÂI.,IDÂDESI

9.r - O não cumprimento dos serviços ora contratados Dos prazoÍi determinados pela

CONTRATANTE, importaná na apücação à CONTRATADÀ' de multa diária na ordem de meio
por cento sobre o valor do conrato.
9,e - A CONTRATAD{ igualmen§ seÉ apücada a multa descrita em 9.L no caso de a mesma
ilesormprir Eralquer ouha obriga@o a ela imposta no pÍ€s€nte ajuste.
9,3 - À evetrtuais multas aplicadas por for3a do disposto no subitem precedente, não teÉ câráter
compensatorio, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATÂDA da
r€pamção de po«síveis danos, perdas ou pÍejuízos que os seus atos venham a acaÍ€târ, nem
impedem a declaraSo de rescisão do pacto em apreço.
9-4 - A iner€cução total do contrato importaÉ à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar
e contratâr com qualquer ente da adminisha$o direta ou indircta, conforme previsto no edital,
contados da aplicafo de tal medida punitiva, bem como a multa de ro% (dez por cento) sobre o
valor do contrato.
9.5 - Seú propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição ilas penalidades elencadas nc
mFitens precedentes.
9.6 - Os valorcs peúinentes às multâs aplicadas, serão descontados dm créditos a çe a
CONTRÂTÁDA tiver ilireito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Reqüsitado o produto da emprtsa vencedora, não entegando está no prazo Pr€visto, a
critério da administsação podeÉ ser requisitado o mesmo produto ila empresa vencedora em
segundo lugar, sem prejuízos das sanç6es previstas nos subitens acima

pÍ€staÉo do serviço seÉ acompanhada e fiscalizada pelo Sr.
ile rtpresmtante <Ia Secretaria ila AdministraSo, seudo esse
ila Prefeitura a orecuÉo dos serviços seÉ de acordo com o conbato, o qual deverá atestar os

- DA FI§CAIUAçÃO A
Izaniel Cutrim Bogâ , na conili$o
10

,q

6

I

PM

.FOLHAN'

tc70

PROCESSO

v

DALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESÍADO DO M'TRAI{HÃO
CÍ{PJ: 06. 125.389/0001-88

VISTO:

documentos da despesa" quando compmvada a fiel e correta prcstação dos serviços para Êns ds
pagamento.

à
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DA PLTBLICÁçÃO A SONTRATANIE fará publicar o extrato do prcsente Contrato,
suan expensas, no prazo ile zo (vinte) dias corridos, contados da assinafura, no Diário Oficial do

Estado

1r-DÂREIYCI§ÃO
u.l - A inelrccrrÉo total

ou palcial deste conhato, além de ocasionar a apücaSo d"" penalidades
anteriormente eounciadas, ensejaú tambem a sua rescisão, ilesde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art 78 da lei federal no 8,6ó6/9g e suas alteraÉes.
u.z - A rescisão do conhato poder.á se dar sob qualquer das formas delineadas no arL 79 da lei
federal no 8.666/93 e suas altera@.
11.3 - Se a Í€scisão da avenca se der por qualquer das causas prcvistas nos incisos I a )(I, do art
É da lei federal no 8.666/3 e suas altera@, a CONTRATADA sujeitar-se.á, aind4 ao pâgrmênto
de multa equivalente a dez por conto tlo valor tlo conhato.

rr^ - DA§DI§IPiO§I@ES GERAIS
rz.1 - A CONTRÀIADA assume integral responsabfidade pelos ilanos que causar à
CONTRATANTE ou a tereeiros, por si ou serui sucessoDes e rcpreentantes nos servisos
conhatados, iseata[do esta ultima de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
ilecorÉocia ilo mesmo.
re.2 - Âplicam-se a este conhato as disposições da lei federal no 8.66ó/93 e suas altera@es, que
regulanenta as licita$es e coutratâÉes promoüdas pela adninistração pública.
r2.g - A contratante mantenâ durante a execlr6o do prcsente Contrato, em compaübilidade com
as obrigações assumidas, as condiSes de habilitaSo e qualificação origiáeq a3 Licita@o de
acordo com o hciso XItr do aÍt. 55 da l*r,A666193.
rz4 - A execução ilo contrato sená acompanhaila e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria
Municipal de Administração acordo com o art- o7, ül-ei' 86661%.

13-DATOIERÂNCIA

dâs partes contratartes, em beneffcio da outra, pemdtir, mesmo por omiss&s,
alnobs€rvância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condi@es tleste contmto, ral fato
não podená liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejuücar. esses mesmos itens e

l3.t - Sê qualquer

*o.t5o, * çr.i"

pennanecerão inatterados, como se nenhuma tolerância houv€sse ocorrido.

Í4-DAVTNCI LAçÃO
O' preente coutraú vinola-se ao edital de Pregão N."ool2o19 e à proposta da
CONTRAIÂDÂ,
r5
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Beroardo, para dirimir todas e
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que seja- E poÍ assim estarem justas e Contatadas, as
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