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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
REF. EDITAL DE LICITAÇÀO PUBLICA

MODALIDADE DE PREGÃO NA. 006/2019
_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a). 

- 

portador(a) do R.G na

SSP- CPF na a nos representar junto a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃ0 BERNARDo, a fim de participar dos rabalhos de abertura das Propostas e Documentos
Complementares de Habilitâçâo para o Pregão Presencial SRP N0. 

-/2019, 
marcado para o dia

_/ _/2079, as 

- 

horas, o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante,
formular ofertas e lances verbais, negociar preçot declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito
de interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certâme. Local, 

-/-/-Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

0BS. Deverá ser reconhecidâ a firma em caso de representação por meio de procuração particular.

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

)
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ANEXO IV

M0DELO DE DECLARAÇÂo (Empregador Pessoa Jurídica) (papel ümbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO.MA.

Rel Editál de Licitação nâ Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço

Ne. 006/2019- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÀO

inscrita no CNPJ n .

sediada na ne 

- 
Bairro 

- 

CEP _

SSP- e

Município/Estado por intermédio de seu representante legal o [a) Sr.(a)
portador da Carteira de Identidade na

do CPF nq abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregão Presencial SRPnq.006/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniôncia 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 trabalho, sâlvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do arL 7q da Constituição Federâl e lnciso V, ArL 27
da Lei 8666 /93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do arL 9a da Lei
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar na. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitâção, na forma do § 2', arl 32, da Leina.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresâ e empresa de pequeno porte que, nos termos daLC 723/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na

supracitada declaração,

l,ocal e data

fusinâtura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

BERNARDO/MA
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 723 /?.006.)

Eu, portador (a) da Carteira de Ídentidade R. C. na
§§PARA_ e do CPF/MF ns. representante da empresa

Declsromos oindo. que ndo existe quolquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4e do ortigo
3e da Lei Complementor Federal nq. 723/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTTDAO emitida pela Junta
Comercial para comprovoção da condição de Microempresa ou empreso de Pequeno Porte na forma,

de 2079.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

T

I

r"rrcnorr,renuseyeurnrsa oe effi ?áX{t'r;,"., .;'"*""*;"1fi[i]EJil::fà:XX i:
Pregão Presencial 5pp 10 

-/2019, 
seia dado o ratamento diferenciado concedido a essas empresas com

base nos artigos 42 a 45 da Lei ComplementÀr f .123/2006.
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ANEXO VI

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

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregâo na. _/2019, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9. 

-/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP N . 

-/2019
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NA. 

-/2019

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaÉo no Diário Oficial do Estado do
Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhâo, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco S/N
- Em frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o na. 06.125.389/0001-88,
representado neste ato pelos gestores: responsável RESOLVE, registrar os preços da empresa

inscrita no CNPJ sob o na com sede na CEP
representada pelo nas quantidades esümadas na

secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a clâssificação por elas alcanÇada por item,
atendendo as condições preüstas no instrumento convocatório e as constântes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei ne. 8.666/93, Lei ns. 10.520/2002, Lei
Complementâr nq. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:

7. DO OBIETO

1.1 - A presente licitâção tem por obieto o Regisro de Preços para futura e eventual fornecimento parcelado
de Material didático pêdagógico, para atender â Secretaria de Educação do Município de São Bernardo 'MA,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓnCÃOSTEUTIDADES 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, ADESAO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.'l- - A AtÂ de Registro de Preços, durante süa vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgâo ou entidade
da Administração inclusive âutârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda
de regime p
gerenciador,

róprio que não tenha participado do certame licitatório mediante p consulta ao órgâo

2.2 - 0s órgâos e entidades que não participâram do registro de preços, quando desej r uso da Ata de
ue este indiqueRegistro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgâo gerenciador da

os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem classificação

- 

cidade

e

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

2.4 - As aquisições ou contratações adicionâis, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e âinda
o quantitâUvo 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 preços para o órgão gerenciador e para os órgâos

I

I
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participantet independentemente do número de órgâos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3 . DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGIS

TRO DE PREçOS

3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

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

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÂOS/ENTIDADES participantes destâ Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretária Municipal de 0bras 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; Secretaria de
Assistência e Desenvolümento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4, DO CONTRATO

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

QTDE DESCRIÇÃO

DO ITEM
EMPRESA UN MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - 0s itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6, DAS OBNGAçÓES DA CONTRATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura M de acordo com as

especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrent
condiçôes estabelecidas.

umprimento das

6,2 - Prestâr os esclarecimentos que forem solicitados pelâ Prefeitura Municipal, cu ações se obrigam
a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qu
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

quer anormalidade que

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

6.4 - A faltâ de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital
e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não curnprimento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

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

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

6.9 - A contxatada ficará obrigâda a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até o limite de 25o/o (vill,Íe e cinco por cento] do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressôes 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;

6.11 - 0 atrâso na execução caberá penalidade e sanções previstâs no item 12 dâ presente Ata.

7, DAS OBNGAÇõES DA CONTRATANTE

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

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitâdos relativamente ao objeto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaçâo e

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reâjustamento de preços ou a atualizaçâo
monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

B. DO PAGAMENTO

8.1 - 0 pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal d

Secretaria responsável;
atestada pela

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota F'iscal/fâtura d
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

do item fornecido, de

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado
após a reâpresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECED0R/CON'I'RA'IADO das suas responsabilidades e obrigaçôes,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento,

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

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

I
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8.5 - 0 Cont"atante não 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 "fâctoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentês de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAIUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência dâ presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendolhê no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão nâo poderão ultrapâssar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço regisEado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeiturâ poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociaçào.

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

10. DO UNCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

Preços;

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

Preços, nas hipóteses preústas nos incisos I a xll, XVII e XVIII do arL 78 da Lei 8.666/93;

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

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

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e justificadas;

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado ndência, a qual

será,untada ao processo administraüvo da presente Atâ.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do forneced , a comunicação será feita por
publicação no lornal oficial do Estâdo/MA, considerândo-se cancelado o p
publicaçâo.

registrado a paftir da úl.ima

10.4 - A solicitãção do fornecedor parâ cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicaçâo das penalidades previstas no Edital.

PROCESSO zn'q? .o,z
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10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiúdades do Fornecedor, relativas ao
fornecimento do item.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, tâxa de administrâção, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços,

72, DAS PENALIDADES

12.1 - 0 descumprimento injustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste editâl, suieita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do arl 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na
forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 0270 (dois por cento);

b) a partir do 6a (sexto) até o limite do 10q (décimo) dia, multa de 04% [quatro por centoJ, caracterizando-se a
inexecução total da obrigação a partir do 11p [décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei a.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adiudicâdo, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Administração
poderá, garantida a préüa e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o (dez por cento) sobre o valor
adiudicado;

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

12.3.1. Multa de até 10% (dez por centoJ sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitâções e impedimento de contratar com o Município de Sào

Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou ap documentação falsa

exigida para o certame, enserar o retardamento da execução de seu objeto, nâo m proposta, falhar ou
, garantida prévia efraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo otl cometer frau

ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de cinco anos e, se for o

caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro e Fornecedores do Estado
por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada dâ fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 10lo fum por centoJ ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a

receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cincol dias
uteis, contados de sua intimação, 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
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

2.

\-í

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição conü:atual infringida.
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12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicataria da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

1,2.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contâdos dâ
intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respecüvo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administraçâo, e, se estes não forem
suficientes, o vâlor que sobeiar será encaminhado para inscriçâo em Diüda Ativâ e execução pela Procuradoria
Geral do Município;

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

1J. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS REflIRSOS ORçAMENTÁNOS

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás
quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DTSPOSTçúES FtNAtS

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

II - únculam-se a esta Ata para fins de analise técnica jurídica e decisâo superior o Edital de Pregão nq.

-/2019 
e seus anexos e as propostâs dâs licitantes classiÍicadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente regisro para qualquer operaçào
financeira, sem previa e expressa âutorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernârdo, Estado do Maranhão, ccmo
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais priülegiado que

seia,

L6.2 - e por estarem de acordo, as partes Íirmam a presente Ata, em 03 (trêsJ via teor e forma para
daLeiB.666/93.um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da C0NTRATANTE, na forma d

?lt, .rvr-nA No q q
PRICESS) 2o -,azztn?

15.1 - As partes Rcam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

São Bernardo-MA, 

- 

de 

- 

de 2019.

MUNICÍPIO DE SÂO BERNARDO

Secrelários Municipâis:

EMPRESA
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Sócio/Proprieuírio

PREGOEIRA

EQUTPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF
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VI§IO:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPr: 06,125.389/OO01-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS .------------ CPL- PMSB/MA
Contrato na ---------------- CPL- PMSB/MÁ
ATA DE REGISTRO DE PREçO: ---

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

A PREFETTURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa furídica de Direito Público Interno,

í inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO

BERNARD0 - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por, --------------------,
residente e domiciliado na cidade de ---.----------.--------, no uso de suas aribuições legais que lhe confere
poderes para celebrar com a empresa: -----------i lnscrita no CNPI: --------"--
estabelecida -------- , neste ato representada pelo ------------ RG: -----------------
----------- CPF: --, residente e domiciliado na Rua 0-------- -- doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta obieto do PP ns -------

e PROCESSo ADMINISTRÁTIVO Na --------------------------- e da ATA DE REGISTRO DE PREÇoS NR.

_que se regerá pe'laLei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBTETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATM
Ns CPL-PMSB, tendo por obieto Integram o presente
contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso XI de ünculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao
conüte e a propostâ do licitante vencedor.

CLÁUSUUT SEGUNDA - DO VALOR
0 Valor global pela aquisição do ob,eto contratual é de R$l

---), que inclui os tributos, encargos, ftete ou despesas de qualquer naturezâ que incidam sobre o objeto do
contrato.

CLÁUSULA TERCETRA - DOS RECUR§OS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratâçâo da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

(

CLíSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contrâtuai9 os s ou supressoes que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, obi eto deste contrato, até 25 e cinco) por centú do

valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art, 65 § 1r da Lei 8.666/9

CLÁUSUIÁ QUINTA . DO PRÁZO DE VIGÊNCIA
0 presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no
podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso I, da Lei ne 8.666/93, e suas alterações.

cLÁusuLA sExTA - DA FTSCAUTZAç"{O

dia ----- /---- /-----,

I
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A fiscalização do Contrato será efetuâda por servidor designado pela Secretaria de que
poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à reguiarização da falta do fornecimento observando,
bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSUI,A SÉTTMA - Do PAGAMENTo
0 pagamento será efetuado âpós apresentação da Nota fiscal correspondente âos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trintâ) dias
contados da data do atesto.

PARríGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA do Banco --------------, Agência ------- Conta corrente .--
-----------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARríGRÂFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentâçâo fiscal será motivo de correçâo
por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
deÍinitivamente sanado.

PARÂGRAFO TERCEIRO - A câdâ pâgamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua regularizaçào
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentâção de Certidão negaüva de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da
obrigação da contratâdâ de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
por eles assumidas, todas as condições de habilitâção e qualificaçâo exigidas na licitação.

PAfuíGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos nâo hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

CLÂUSULA OITAVA - DO REAIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua úgência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

cúUSULA NoNA - DAs oBRIGAçÕES DA CoITTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um seryidor da Secretaria Municipal de AdminisÍaçâo que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do obieto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inüolabilidade 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 â

regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máxirno de presteza mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir duvidas e orientâ-la em todos os casos

omissos;
dJ As decisões e proüdencias que ultrapassarem âs competências, do representante deverào
ser solicitadas, â seus superiores em tempo hábil para adoção das med venientes;

LeiB.666/93.

PÍll .iúLirãit

n

e) Receber o objeto do contrato na forma do âÊ 73, inciso II, alín

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRTGAçÔES DA CONTRÂTADA
O presente Contrato nâo poderá ser obieto de cessão ou transferência no todo ou em p

A CONTRÁTADA obrigar-se-á a:

c) Manter preposto com anuência da Administi"ação Municipal na localidade da prestaçãc do
serviço para representáJo na execução do contrâto e prestar esclarecimentos necessários ao

ae

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediânte emissâo de Nota de Empenho ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretariâ Municipal de Administraçâo, em

estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

I
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servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administraüvo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administraüvo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feirâ;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitcs, bem como da Iegislaçâo em vigor para
perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e
outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalizaçâo ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Adminish'ação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato
em que se verificarem úcios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçâo.

cLísULÂ DÉCIMA PRIMEIRA . DAs PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçôes ora estâbelecidas,
sujeitârá a CONTRATADA as sançôes preüstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PAfu{GRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3o/o (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do
fornecimento, âté o limite de 100/0 (dez por cento).

PAúGRÂFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à CoNTRATADA, na hipótese de inexecução totâl ou parcial do Contrato, as seguintes
sanções:

a) Advertênciâ;
bl Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (doisJ anos;

d) DeclaraÉo de inidoneidâde para licitar ou contratâr com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçào.

e) As sanções previstâs nas alíneas "a" , "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com
a preüsta na alínea "b".

PAúGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escritâ à

C0NTRATADA e publicada no iornal oficial do Estado ou D0U, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLíSULA DÉCIMÁ SEGUNDA . DÂ RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

aJ - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiâcações, proj
bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contratuâis, especificaçõe s e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comp
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento,
estipulados;
dJ - o at"aso injustificado no início da obla, sewiço ou fornecimento;

PROCE

MODAT

VrSI0:

razos;

s

eJ - a paralisação do fornecimento, senr ,ustâ causa e préüa comunica

0 - a subcontratâção total ou parcial do seu obieto, a associação
à CONTRATANTE;

a CoNTRATADA com

so
proj

outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisào ou Incorporaçào
não admitidas no editâl e no contrato;

I
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g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e Íiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de Administraçâo;
h) - o cometimento reiterado de faltás na sua execução, anotadas na forma do s 1q do art. 67
desta Lei Federal ne 8.666/93;
il - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRÂTADA;
k) - a âlteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execuçâo do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificâdas e
determinadas pela máíma autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CoNTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § lq do art. 65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da C0NTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessiyas e contratualmente imprevistâs
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CoNTRÁTADA nesses
casos, o direito dê optâr pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
o) - o âh-aso superior a 90 (novental dias dos pagamentos deüdos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentos iá recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigâções até que se,a normalizada a situação;

PARÁGRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente mobvados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARTiGRÁFO SEGUNDO - A rescisão deste Conh'ato pcderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administrâção nos casos enumerâdos nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLíSULA DÉcIMA TERCEIRA . DO RECEBTMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

PARJíGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os servrços
que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da

CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PAúGRAFO SEGUNDo - A critério da Prefeitura Municipâl de sÃo BERNARD0 poderá ser co do novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 21 vez, o contrato po

CoNTRATADA será notiÍicada para regularizar no prazo Maximo de 15 [quinzeJ dias co

incidir nas penalidades previstas no Art. B7 dâ Lei n' 8.666/93;

rescindido. A
oh o risco de

TO:

ctIísULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇOES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativ;rs, no cirso previsto no art. da 666/93

CúUSULA DÉctMA sExTA - DA PUBLIcAÇÃo
Dentro do prazo de 20 (vinteJ dias, contados da sua assinatur a, a CONTRATANTE providenciará a publicaçào em

resumo, do presente Contrato.

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OOO1-88
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CúUSULA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comârca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente pâra dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

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

SÃO BERNARDO(MA),

PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPJ:

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1e 2e

CPF

I

I

L

CPF:-


