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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLAIL{ÇÃO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 /2006.)

representante da empresa
CNPJ^4F n"

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participaçâo na

licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n' i2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas

enpresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei CoÍplementar n". 123/2006-

Decloramos ainda. aae não existe oaalouer imoedimento ente os oret'isíos nos incisos do § 4' do artigo 3" tlo Lei
Complemenlar Federul n'. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento arexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial
para comprovsção da condição de Microempresü ou emprcss de Pequeno Porle na lorma

de 2019.

Assinatura do representante legal sob caÍimbo
RG:

CPFiMF
CNPJ/MF da eÍnpresa

sÃo
ESTÂDO DO I{ARAÍ{HÃO i i*OOTLISP

PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENIRq.§ÂO
CNPJ: 06,125.389/0001-88

Eu, _, portador (â) da CaÍeira de Identidade R. G. n".

I 

-SSPARA- 

e do CPFMF no.
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PREFEITU DÀDÉ

PRAçÂ BERNARDO COELHO
CIIIPJ: 06. 125.389/OOO1-88

ANEXO VI

(MODELO DE DECLAIL{ÇAO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQT'ISITOS DE
HABILITAÇAO)

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

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

.t
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE RECISTRO DE PREÇOS N.. _/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP N". /2OIg

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. /2019

VÀLIDADE: 12 (doze) mes€s contâdos r pârtir dâ dâtâ de sua püblicação no Diário OÍiciàl do Estsdo do
Mârrnhão.

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

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São

Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestoÍes: responsiivel

, RESOLVE, registrar os preços da cmpresa
. com sede na

, representada pelo

inscrita no CNPJ sob o n'.
CEP: cidade

nas quantidades estimadas na

secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por itenr, atendendo
as condições previstas no instrumento convocatôrio e âs constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as

partes às norrnas constantes da Lei n'. 8.666/93, Lei no. 10.52012002, ki Complementar n'. 123/2006 e suas
alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

l.[ - À pÍesente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento de material de
expediente, para atender a Secretaria de Educação do Município de São Bernardo - MA, conforme condições e

especiÍicações constantes nesta At{, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos óRGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao

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

2. ÁDESÀO DE ORGÃOS N,4O PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, podeú ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgâos públicos, estâtais ou ainda de regime
próprio que não tenha participado do ceíame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciarior.

2.2 - Os ôrgãos e entidades que não participaram do registÍo de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de

R€gistÍo de Preçog deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os

possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedeçida a ordem de classihcação.

2.3 Caberá ao fornecedor benehciário da Ata de Registro de Preços, o ições nela estabelecidas,

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos q
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

em Ata, desde que o

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderâo exceder, por ó entidade, a 50% (cinquenta

por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua ia, e ainda o quantitativo
deÇorrente das adesões à ata de registro de preços não podená exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,

independentemente do número de órgãos não paíicipantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o

cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCA DA PRESENTE ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

PRAça BERNARDO COELHO
CNPJ:06.125.389/0001-8e''r'".
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PRAçA BERNARDO COE

3.1 O gcrcnciamcnto dcstc instrumcnto cabcrá a Prcfcitura Municipal dc São Bcrnffdo - M^

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

3.3 - A SECRETAPJA/óRGÃOS,ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras In&aestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipat de Administraçãol
Secretaú Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e
Des€nvolvimento Social; Secretaria de CultuÍa, EspoÍes e I-azer;

4. DO CONTR4To

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviçovprodutos registrados nesta Ata encontram-se indicados na
tabcla abaixo:

QTDE DESCRIÇÀO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itetrs registrados deverão ser executados conforme terÍno de referencia do Edital de forma lracionada (se

necessário) e conforme forem solicitados pelo setor cornpetente,

5.2 - O pnm máximo pârâ entrega será diário contbrme solicitação e pedido etbtuado pelo departamento de coÍnpras
da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATADA

6.1 - Executar o fomecimento dentÍo dos padrôes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital responsabilizando-se por eventuais pÍejuízos decorrentes do descumprimento das condições
estabelecidas.

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

âtender prontamente, bem conp dar ciência mediatâmente 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 fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

ser alegada

como motivo de força maior paÍa o atraso, miá execução ou inexecução dos serviços edital e não a

eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demâis condiç estabe lec idas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

. conta bancária e

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administraçào no trabalho, previstas nas norÍnas

regulamentadoras pertinentesi

6.7 - Fiscalizar o perfeito cuÍnprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Ta[ hscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

.FOLHA NO

tqPREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado,

I rI.



PM .FOLHAN'

PROCESsO § q oo
PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO

ESTADO DO MARANHÃO ionoe P? 19R2
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - BERNARDO/

CNPJ: 06.125.389/OOO1-88

6.8 Indcnizar tcrcciros c/ou à própria Prcfcitura cm caso dc ausôncia ou omissão dc fiscalização dc sua partc, pclos
danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotâr todas as medidas pÍevenlivas, com
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste 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,
dcvcndo suprcssõcs acima dcssc limitc scr rcsultantcs dc acordo cntrc as paÍtcs;

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

6.1 I - O atraso na cxccução cabcrá pcnalidadc c sançõcs prcvistas no itcm [2 da prcscntc Ata.

7. I'AS OBNGÁÇOES DÁ CONTRATANTE

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

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e csclarecimentos que venham a ser solicitados
relativameote ao objeto deste Edital:

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualçer irregularidade constatada durante o recebimento do

objeto;

7.5 - Neúum pagamento será efçtuarlo à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer

obrigação. Esse fato não seú gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não havená, sob hipótese alguma, pagarnento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGÁMENTO

8.t - O pagamento será efetuado até 30 dias apôs a emissào da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria

responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaUfatura, descrição do item fornecido, de acordo

com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Câso constatado alguma irregularidade nas notas hscaiífaturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para as

necessárias corÍeções, com as informações que motivaram sua rejeiçâo, sendo o pagamento realizado após a
reâpresentação das notas fiscaivfaturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem

implicará aceitâçâo definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de co

que forem negociados com terceiÍos por intermédio da operação de "factoring";
banco, bem coÍno, os

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças

ContÍatado.

responsabilidades do

9. DO REAJUSTÁ,II.IENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados rnanter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no

caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a paíir de determinação municipal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
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9.2 Os preços rcgistrados quc sofrcrcm rcvisão não podcrão ultrapassar os preços praticados no mc mantcndo-
se a diferença percentual apurâda entÍe o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à
época do registro;

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

9.4 - Fracassada a negociaçâo com o primeiro colocado a Prefeitura podeÉ rsscindir esta Ata e convocar, nos terrnos
da legislação vigente, e pelo preço da primeta, as demais empr€sas 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 registrados que forem iguais ou inferiores à media
daqueles apurados pela Prefeitura.

IO. DO CANCELÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO§

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

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

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

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

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

$ descumprir qualquer dos itens da cláusula s€xta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será inforrnado por conespondênci4 a qual será
juntada ao processo âdministrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignoÍado, incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita por
\., publicação no Jomal OÍicial do Estado,MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última

publicação.

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

t0.5 * Havendo o cancelamento do preço registrado, cessârão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

fomecimento do item.

10.6 - Caso a PreÍêitura nâo se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender

a sua execução e/ou sustar o pagamento das fatuÍas, até que o Fornecedor cump.a
inAingida.

a condição contratual

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

a) Por decurso de prazo de validade;

l1.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e

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

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

12. DAS PENAI-IDÁDES
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intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

E
ESTADO DO MARANHAO

PRAçÀ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O 862 - C
C PJ: 06.125.389/0001-88 -

12.1 - O dcscumprimcnto injustificado das ob,rigaçõcs assumidas nos tcrmos dcstc cdital, sujcita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empeúo, na forma
seguinte:

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

b) a partt do 6'(sexto) até o limite do lop (decimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a
inexecução total dâ ob,rigação a partir do t t" (decimo primeiÍo) dia de âtrâso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei8.666193, pela inexecução total ou parcial do
objcto adjudicado, o Município dc São Bcrnardo, através da Sccrctaria Municipal dc Administração podcrá, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de ate l0olo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de ernpenho injustificadâmente ou s€ não apresenlar situação
rcgular no ato da fcitura da mcsma, garantida prévia c ampla dcfcsa, sujcitar-sc-á as scguintcs pcnalidadcs:

12.3.1. Multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Sâo
Bernardo, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certarne, elsejar o retardamento da execução de seu objeto, não Drantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçào do
contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida
<.le licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bemardo
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação

penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contrdtada será automaticamente descontada da latura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não teúa 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 intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, úo sendo efetuado o pagamento, seus dados
serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ailda a

.-. Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção úo eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou

prejuízos que seu ato punivel veúa causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimenlo da muha no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos

creditos que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de Administraçào, e, se estes não forem suficientes, o valor que

sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pe la Procuradoria Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) a contar da ciência da
vidamente informada

13. DOS ILICITOS PENAIS

14.I - As despesas decorrentes das contratações oÍiundas da pÍesente Ata de Registro de Preços, Çorrerão à conta de

dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas

em Íromento oportuno:

PM.ToLHAÇl

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

14. DOS RECURSOS ORÇÁN| ENTÀNOS
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Todas as altcraçõcs quc sc fzcrcm nccesúrias scrão rcgistradas por intcnnédio dc lavratura dc tcrnro âditivo a
presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão n'. ____]2019 e

seus anexos e :}s pÍopostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrâto decorrente do presente Íegistro para qualquer operaçâo Íinanceir4 sem
previa e expressa autorização da Prefeitura.

1ó. DO FoRO

16.l - As paÍes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maraúão, como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser

resolvidos pela via administrativa, renunciando â qualquer ouÍro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes fiÍÍnam a presente At4 em 03 (três) vias de igual teor e forma para um ó
efeito legal, hcando uma via arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do Aí. 60 da Lei 8.6ó6193.

São Bemardo-MA, rle de 2019

MTJNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secretiírios Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietrírio

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMI.]NHAS:

CPF:

CPF

l5.l - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

6



PREFETTU

PRAçA BERNARDO COELHO
CNPr: 06.125.389/OOOl-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' CPL. PMSBÀ,IA
Contrato no CPL. PMSB/NIA
ATA DE Rf,GISTRO DE PREÇO:

CONTRÀTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE TIM LADO,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/N{A E DO OUTRO LADO A EMPR-ESA: -

A PREFEITURA MT]NICIPAL DE SÁO BERIÍARIX), Pessoa Jurídica de Direito Público
IÍrterno, inscrita no CNPJ n' 06.125.389/OOOI-88 , com sede na Pça Bemardo Coetho de Almeida 863 - Centro, SÀO

\-,ERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por, ------
residente e domiciliado na cidade de ---------:---------, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a emprest: ------------ -; Inscrita no CNPJ: -------- 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 objeto do PP no ,e
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 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 presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRA.TTVO N' - CPL-PMSB, tendo por objeto
Integram o presente contrato, independentemente de trarscriçâo, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada.

Conforme preceituar o aÍigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu. ao

convite e a propoía do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual e de R$:

-), que inclui os tnibutos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

.LÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS
\?, DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

CLÁSULA QUARTA. DOS ACÚSIMOS E SUPRXSSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

lzerem necessários no fomecimento dos mâteriais, objeto deste contrato, até 25o/o (vnle e cinco) por cento do valor

inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. DO PRAZO DE }'IGÊNCIA
O presente contrato entrâÍá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia -----l------/--------, Podendo seÍ

prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 5?, inciso I, da Lei n"

8.666/93, e suas alterações.

CL{USULA SEXTA - DA FISCALAZAÇÃO
A hscalização do Contrato sení efetuada por sewidor designado pela Secretaria de -------------- que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necessário à Íegularizâção da falta do fomecimento observando, bem como propor
a âplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA . DO PAGAMENTO

+oLEru;--
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O pagamcnto scrá cfctuado após aprcscntação da Nota fiscal corcspondcntc aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente atestâda pelo SetoÍ CoÍnpetente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data
do atesto.

PARAGRAFO Tf,RCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTR{TADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação seú feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da

5rigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
..<6sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado atraves
de documentos não h.ábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contÍárias.

CLÁUSTILA OITAVA - DO REAJUSIE
O valor do presente Contrato so podení ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autorizado
pelo governo Federal.

LA N NA-DA BRI A DA NTRATA
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompaúar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que sená responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contl"ato. Ao servidor designado,

compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

consewação e validade dos produtos, anotando em registÍo póprio todas as oconências relacionadas a

execução do contrâto determinando o que for necesúrio a regularização das faltas ou defeilos
observados;
c) Fomecer a qualquer teÍnpo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

"-' CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser

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

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em paÍte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de E ou Ordem de

, em eslrita

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaçâo do serviço
para representáJo na execução do contrato e prestar esclaÍecimentos necessários ao servidor designado

para acompaúar e fiscalizar a execução do fomecimento, e â Secretaria Municipal de Administração,
quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como sendo

o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feta;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente cotrttâto e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para

perfeita execução do contrato;

PAR/IGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancariâ em conta corrente da CONTRATADA do 8666 ---.__---_, Agência ---- Corta corrente -_
-------, uÍna vez satisfeitâs âs condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de corÍeçâo por
pârte dâ CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

Serviços e cronograrna de entÍega fomecido pela Secretaria Municipal de

observância a sua propoía e ao Ancxo VI, observando a qualidade.

I
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com todas as dcspcsas, cxigidas por lci, rclativas ao objcto do contrato rcspondcndo pclos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultântes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretament€ a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompaúamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DúCIMA PRIMEIRA . DÂS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará â CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos anigos 8l a 88.

PARTIGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste ConÍalo sujeitaní a
CONTRATADA, à multa de mora conesponden,e a 0,3o/o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

.-,,rnecimento, 
até o limite de toolo (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNIIO - Além da multa indicada no panâgrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertêncir;
b) Multc de l0 % (dez poÍ cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensâo temporá{'ia de paíicipação em licitação e impedimento de contrâtar com a

administração, por pÍazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declrrrção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perduÍarem os Ír,otivos determinantes da puniçâo.
e) As sançôes previstas nas alíneas "a", podendo ser âplicadas conjuntamente com a

prevista na alÍnea "b".

PA&IGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

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

aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA IINDA - DA RESCISAO
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:

. a) - o não curnprimento de cláusulas contratuais. especificações. projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuâis, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cuÍnprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra. do serviço ou do fornecimento, nos PÍazos estipulados;

d) - o atÍaso injustificado no inicio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, semjusta causa e previa comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcotrtratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrerD,

a sessào ou transÊrência total ou parcial, trem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas

no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pe a comissão designada

para acompânhaÍ e fiscalizar a sua execução, assim como
Municipal de Administração;

Municipal de Secretaria

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

do § 1" do art. 67 desta

j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração 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 coúecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modihcação do valor
inicial do contrato além do timite permitido no § lo do art. 65 desta lei;

I
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n) - a suspcnsão dc sua cxccuçâo, por ordcm cscrita da CONTR TANTE, por prazo supcrior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave peÍurbação da ordem interna
ou gueÍTa, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigâtório de indenizações pelas sucessivas e contratualÍnente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
dircito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
norrnâl iza da a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decoÍentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de câlamidade pública, grave
perturbação da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PARIGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão conaatual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a anpla defesa.

.7ARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato podená ser:

a) determinada por âto unilat€ral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas
'i' a 'i' desta cliíusula:
b) amigável, por âcordo entre as paÍes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMf,NTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte integrante
deste.

PARÁGRAFO PRIMf,IRO - O objeto do contrato seú recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusâdos e colocados a disposição da
CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARIGRAFO SEGUNDO - A $itéÍio da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ser concedido novo
pmzo pâra recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2'vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidk
nas penalidades prtvistâs no Art 87 da [,ei no 8.666/93;

'tr,Ásule oÉcrMA eurNTA - DAS ALTERAÇóES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍ. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DA PUBLICÁCÃO
Dentro do pram de 20 (vinte) dias, contados da sua âssinatuÍa, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

CLÁIISULA SÉTIMA . Do FoRo
o foro da Comarca de SÃO BERNARDo no Estado do Maraúão, será para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato

E por estarem de acordo, depois de lido e achado co presente instrumento lavrado em

3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas aba,xo

SÀo BERNARDO(MA),

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

PIÍI .FOLHANO
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