
SECREÍARIA MUNICIPÂ[ DE E

FUNDO MUNICIPAL DE ED

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO B

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420/0m1-50

CONTRÂTO No 2or9o218oo1
PROCE§SO ADM No 2o19oroo8-CPL/PMSBAIA

CONTR{TO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
I]M I-A.DO, A PREFEITURA MI]MCIPAI
DE SÃO BERNARDO/MÁ5 ATRAVÉS DA
SECRXTARTA DE EDUCAçÃO/ FTJNDO
MI.INICIPAL DE EDUCAçÃO DE SÀO
BERNARDO E DO OUTRO IÂDO A
EMPRESA: R. COSTAALMEIDA - ME -
GRÁFICÂPORTUGAL

A PR-EFEMURA MIJNICIPAI DE SÃO BERNARDO/MA5 ATRA\,ÉS DA
SECRETÂRIA DE EDUCÂçÃO/ FTJNDO MT]NICIPAI DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO,
inscrita no CNPJ sob o 8o.72842o/ooo1-So, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro -
São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANIE, neste ato, repÍesentada pela
Secretrária de Educação Sra Sâmia Coelho Moreira Carvalho CPF: 447.097.243-9r RG:
016154552001-2, r€sidente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a firma: R. COSTAALMEIDA - ME
- GRÁI'ICA PORTUGAI+ localizaila na Rua Travessa Vereador José da silva Meireles, ro -
C€ntr'o - São Bernardo - Md inscrita no CN?J: 13.926.598/0001-96, neste âto representada
pelo Sr. Renato Costa Almeida portador da RG NR 17415393-7 SSP/Md e CPF: 756.876.453-04,
residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo, doravante denominada simplesmente
CONTRAIAD.A" e perante as testemlmhas abaixo nomeadas, firmam o presetrte ConEato, que se
reganí pda Lei no 8.666/99, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

1. DO OBIETO DO CONTRATO
r.r - O pÍ€seute coDtato tem por bâse legal o processo Administrativo no 2o19o1oo8-
CPLIPMSB/MA rderente ao pÍr8ão no oo7l2otg. Obrip-se a @IIIIA:I_ADA a fornecer à

CONIRATANIE os itens de Serviços de ópias e encaderna$o, objeto tlo PREGAO no oo7.f zot9, do
qral a CONTRATADA foi vencedora, para cofirato duxante o oercício de zor9, conforme anexo I de

acordo as condi$es apresentadâs em sua proposta, os quais são partes integrantes deste
insEuEento.

z- Os sewiços seÍão fomecidos de acodo com a solicita@o dâ COI\IRATAI\TE' e de acordo com a
necessidade verificada

3. DAVIGÊNCIA
3.r - Devená ser executado nas condi@es constântes do ANEXO I do edital do Pregão no
ôo7lzor;g, O presente coDtrato ügoranâ tlâ dâta dâ assinatura até 31 de dezembro de zor9,
podendo ser pmrrogado de acordo com a trgisla@o ügente.

4 - DOPREÇO' q.i - O valor deste contrato e de R$: r85.oo,oo (cento e oitentâ e cinco mil reais)

anual, de acordo com a proposta de preço alexa no processo.

4.2 1O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acresci.mo,-estândo inclúdas no

-""-o iodr" as despesas e crstos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratadâ,

conforme previsto no edital.

4.3 - DOS RECTIRSOS ORÇAMENTÁRrOS:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ED

FUNDO MUNICIPAL DE

PREFE]TURA MUNICIPAT DE SÃO

ESÍADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420lo0o1-5o

As despesas decorrentes tlâ contmtâÉo da presente licita@o mrrerão por conta s recursos
destinados a Secretaria de Educação do orçamento para o exercício de zor9.

12861.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FLIND. 40%
339039 ooo- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA,nnÍOrca
e.36s.o832.2ro3.oooo - MANUTENçÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOIÂ
339039 ooo. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
12a66.o42r.2toi.oooo - MANUTENçÃO DA EDUCAçq,o DE JOYENS E ADULTOS
g39o39 ooo- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA.nTÚ»ICA
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENçÃO DA SECR-ETARIA DE EDUCAq4O
339039 ooo- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JI,,RÍDICA

S- DO PRAZODEUECUÇÃO EFORMADE EXECUÇÃO
S.r - O presente contrato terá vigência até 3r de dezembro de zor9, contado a partir tla
assinâtura contratual.
O conUato poilenâ ser alterado nos termos do artigo 65 tla ki no 8.66ó/93, mediante as devidas
justificativas.

6 - DAS CONDI@ES E DA FORMÂ DE PAGAMENTO
1 - Os pagamentos devidos ao contrâtado serão efetuados através de depósito bancários, com
prams de até dez rtias da data de entrega da nota fiscal de realiza@o dos serviços.
2 - As faturas, que apÍ€sentarem incorre@es seúo devolüdas à CoüEataala e seu vencimento
ocorrrná em igual período acima.
64 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobratrça ou o desconto dâ fatun
emitida através da rede bancâria ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em
carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.

7. DÂ TRÂNSFERÊIYCIA DO CONTRATO
7.r - A CONTRATADA úo podeú Fansferir o presente contrâto a terceims, no todo ou em
parte, sem o expresso cons€ntimento dâ contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do
ajuste.

8 . DAS RESPONSÂBILIDADES
8.r - A CONTRÂIADA é responúvel tlireta e exclusivamente pelo fornecimento do objeto deste
conEato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos
que, na execuSo dele, venhr, direta ou indiretamente, a provocar ou cínrsírr para a

CONTRATANTE ou para terceiros.
8.2 - A CONTRATADÁ é rtspon*ável também pela qualidade dos serviços prestados, não se

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegaSo de que terceiros quaisquer, veúam inteúerir na
execuÉo dos mesmos.

9 - DAS PENAIIDÂDBS
9.r - O não cumprimento dos serviços ora contratâdos nos prazos determinados pela
CONTRATANTE, importaná na aplica@o à CoNTR-ATADÀ de multa tliária na ordem de meio
por cento sobre o valor do contrato.
ó.2 - A CONTRATADA igualnente, senâ apücada a multâ descritâ em 9.1, no caso de a mesma
dsscnmprx' qualquer outra
9.3-ÀeventuaisEultas

obriga@o a ela impostâ no presente ajuste.
aplicadas por força do disposto no te, não teú

caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando,
da repara$o de possiveis danos, perdas ou prejuízos que os seus
impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

9.4 - A inexecufo total do contÍato importaÉ à CONTRÂTADA a to de licitar
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SECREÍARIA MUNICTPAT DE EDUCAçãO
FUNDO MUNTCTPAT DE EDUCAçÃO

PREFEÍTURA MUNICIPAT DE SÃO BERÍiIARDO
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contados da aplicação de tal mediila punitiva, bem como a multa de ro% (dez por cento) sobre o
valor do contrato.
9.5 - Seú propiciada defesa à CONTx,r,-IAD.4' antes da imposi@o das penalidades elencadas
nos sub-itens precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes as multas aplicadas, seÉo descontados dos créditos a que a
CONTRAIADA tiver direito ou cobrados judieialnente.
9.2 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esú no prazo previsto, a
critério da xdminisg6@6 podeú ser requisitado o mesmo produto ila empresa vencedora em
segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.

10 -- DA FISCALIZAÇÃO A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr.
rz^niel Cutrim Bogea, na condi@o de representânte da Secretaria da Àdrninistra@o, sendo esse
da Prefeitura, a execu€o dos serviços seú de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta prestaÉo dos serviços para fins de
pâgamento.

11 - DA PT BLICAÇÃO A CONTRAIANTE fará pubücar o extrato do presente Contrato, às
suas expenss, no prazo de 20 (vinte) <Iias corridos, contados da assinâtura, no Dirário Oficial do
Estado

12 - DARESICISÃO
rz.1 - A inexecuÉo total ou parcial deste conrato, além de ocasionar a aplicaSo des
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações.
rz.z - A rescisão do conbato podeÉ se dar sob qualquer des formas delineadrs 16 311. 79 ifu lsi
federal no 8.66ó/93 e suas altera@es.
11.3 - Se a rescisão da avenca se tler por qualquer das câusas previstas nos incisos I a XI, do art.
78 tla lci federal no 8.66613 e suas alteraÉes, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao
pegamsús flg 6ulta equivalente a dez por eento do valor do contÍato.

13 - DAS DISFOSIQÕES GERAIS
$.1 - A CONTRÂTADA assnme integral responsabilidade pelos da.nos que causar à
CONTRÂTANIE ou a terceims, por si ou sers sucessorcs e representãntes nos serviços
contratados, isentando esta última de toda e qualquer rcc'lamxç{q que possa surgir en
decorrência do mesmo.
4.2 - Aplican-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e su,." alterações, que
regulâmenta as licitâ@ e contratações pmmoüdas pela administra@o pública.
13.3 - A confatatrte manterá duraDte a orecu@o do presente CoDtrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, as condições de habilitaÉo e qualificação exigidas na LicitaÉo de
acordo com o inciso IOII do art. 55 dal*i 8666/93.
r3.4 - A execução do contrato seú acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria
Municipal de Adminis6sçf,6 4g61ds com o ârt. 6Z tla IÉi 8666/%.

4-DATOI,ERÂNCIA
t'4.r - Se qualquer dâs partes contratântes, em beneficio da ouEa, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
contrato, tal fato não podená liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejuilicar esses
mesmos itens e condi@es, os qu.Ílis pennanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

15 - DAVINCT]LAÇÃO
O presente contrato vincula-se
CONTRATADÁ-

ao edital de Pregão N."oo/zor9e da
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16.r - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressameDte a quâlquer outro,
por mais privilegiado que seja. E por assin estff€m justas e Cotrtratadâs, as partes, por seus
representantes legÂis, assinam o presente conEato em três vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abâixo-asshadas, a todos presentes.

São Bernardo/Md 18 de fevereiro de zorg

DE R. ALMEIDA.
MOREIRACARVAIHO GRÁFICAPORTUGAI,

CNPJ: 13.926.598/ooo1-96,
Renato Costa Almeida

RG NR 17415393-7 SSP/MA
: 755.876453-o4
Contratada

RG: o16154552001-2
CPFt 447.097.245-91

Contratante

testemunhas:,#1a 2a
v--- r


