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ANEXO V
REQUERIMENTo DE BENIFICIo Do TRATAMENTO DIFERENCIADo E DECLARAÇÂ0 PARA MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 /?006.)

Eu, 

- 

portador (a) da Carteira de Identidade R. G. nq. 

-SSPARA-

e do CPF/MF ne. 

- 

representânte da empresa CNPJ/MF nq.

solicitamos na condição de MICROEMPRESASEM EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE,

quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregâo Presencial SRP na 

-/2019, 
seja dado o

tratamento diferencÍado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nq.

123 /?006.

Declaramos ainda. que não existc oualguer impedimento entre os previslos nos incisos do § 4e do artigo
3g da Lei Comolementar Federal ne. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela ]unta
Comercial pam comprovoção da condição de lúicroempresa ou empresa de Pequeno PortÊ na Íorma.

de 2019.

Assinatura do representânte legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO VI

(MoDELo DE DECLARAçÃ0 DANDo CIENCIA DE QUE.CUMPRE PLENAMENTE oS REQUISIToS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão ne. _/2Ol9,que cumprÍmos plenamente
os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente certáme.

Local e data

fusinatura e Carimbo Representante Legal

ü1 ?9
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 

-/2019
PREGÃo PRESENCIAL sRP Ns. 

-/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS, 

-/20 
19

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

Pelo presente instrumento, o Munlcípio de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bernardo-Ma, inscrito no CNPI sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores:
responsável . RESoLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPJ sob o

com sede na CEP: 

- 

cidade
representâda pelo nas quanüdades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro
de Preços, de acordo com a classiÍicação por elas alcançada por item, âtendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei ne.8.666/93, Lei nq. 10.520/2002, Lei Complementar ne.l23/2006 e suas alteraçôes, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 - A presente licitãção tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de material
de limpeza, para atender a 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 ÓnCÂOSgM ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislafro pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua ügência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entid
Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
regime próprio que não tenha participado do certâme licitatório mediante previa consulta ao órgão

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indiqu
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

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 quanütativos registrados em Ata, desde
que o [ornecimento não plejudique as obri8ações anteriormente assunridas.

2.4 - As aquisições ou contratãções adicionais, não poderão excedel por órgão ou por entidade, a 500/o

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitátivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
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participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

3.3 - A SECRETARm/ÓRGÃoSEM ENTIDADEs participantes desta Ata de Registro de Preços são: cabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolümento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administraçãoi
Secretãria Municipal de AdministraÉo; Secretâria Municipal de Finanças e Planejamênto; Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4, DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviçosem produtos reSistrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO

DO ITEM
EMPRESA UN MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

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

6. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

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

especiRcações do edital, responsabilizando-se por eventuais pre.juízos decorrentes do descumprimento das

condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitâdos pela Prefeitura Municipal, cujas 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 Sarantia da plena operacionalidade do tbrn to, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, derá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obi este edital
e não a eximirá das penalidades a que esta suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais co dições aqui
estabelecidas;

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

oI
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6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, preüstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obri8ou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exêrcida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, 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 supressôes que
se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cênto) do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressões 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 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata

7, DAS OBRIGAçOES DA CONTRATÁNTE

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 solicitados
relativamente ao objeto deste Editali

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas neste Editâl;

7.4 - Notincar por escrito, à empresa contratâda, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

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

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustâmento de preços ou a atualização monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratâdo.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do i rnecido, de

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

8.3 - Caso constatado al8uma irregularidade nas notas fiscaisem faturas, estâs serão devol rnecedor,
realizadopara as necessárias correções, com as informações que motivaram sua reieição, sendo o pa

após a reapresentação das notas Íiscaisem faturas.

8.4 - Nenhum pagamênto Ísentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obri8ações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante 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 "factoring";

men

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

responsabilidades do Contratado.
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9. DO REAJUSTAMENÍO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-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 partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

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

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

9.4 - Fracassada a negociafo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir estâ Ata e convocar, nos
termos da legislação vi8ente, 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 negociação.

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

10. DO CANCELAMENTO 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 obrigações constantes no Edital e nessa Atâ de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xtt, XVll e XVII I do art. 78 da Lei a.666/93;

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

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

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

Q descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual
será juntâda ao processo administrativo da presente Atâ.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicaÉo será feita por
publicação no lornal Oficial do Estado/MÀ considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as a
fornecimento do item.

o Fornecedor, relativas ao

10.6 - Caso a Prefeiturâ não se uülize da prerrogativa de cancelar esta Atâ, a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua exêcução e/ou sustar o pagamento das [aturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infringida.

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

DE

d italrevi

r

D6

poderá não ser aceita pela

aJ Por decurso de prazo de validade;
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11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, tâxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto destâ Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, suieita à contratáda a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei A.666 /93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma
seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 020lo (dois por cento);

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

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arL 87, L lll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçâo totâl ou parcial
do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretâria Municipal de Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defes4 aplicar à Contratada multâ de até 10olo [dez por cento) sobre o valor
adjudicado;

12.3 - Se a adjudicalária recusar-se a retirar a notâ de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantida préüa e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes penalidades:

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

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de conüatar com o Município de São
Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

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

L2.4 - Alicitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, enseiar o retardamento da execuÉo de seu objeto, não mant ver a proposta, falhar ou fiaudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Câdastro de 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 automaücamente descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de 1olo (um por cento) ao mês. Caso a contratâda não tenha nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contâdos 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 iudicial da multa;

12.6 - As multas preüstás nesta seção não eximem a adjudicatríria da reparação dos eventua
prejuÍzos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multâ no prazo de 05 [cinco) dias úte

rdas ou

S, dos da
r será
forem

intimação por parte da Secretaria Municipal de AdministraÉo e Planejamento, o resp
descontado dos créditos que estâ possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se e o

suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscriÉo 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 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.

danos,

73, DOS ILICITOS PENAIS

BERNÂN5U'

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

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

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

15. DAS DISPOSTçÕES FINATS

15.1 - fu partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alteraçôes que se Íizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo
a presente Atá de RegisFo de Preços.

Il -- vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregáo na. _/2OL9
e seus anexos e as propostás das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autoÍizaÉo da Prefeitura.

16. DO FORO

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um
só efeito legal, ficândo uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da LeiA.666/93.

São Bernardo-MA, _ de _ de 2019.

MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF

IAL lg
I

I

16.1 - As partes contratântes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhâo, como
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 privilegiado que seja.

4
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BERNARDO/MA

PROCESSOADMINISTRATIVO NA ---..-..---.--.....-- CPL- PMSB/MA
Contrato na ----- CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA E DO
OUTRO LADO A EMPRESÂ:

A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa Iurídica de Direito Público Interno,
,r inscrita no CNPI na 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃ0

BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATÁNTE neste ato, representada por,
residente e domiciliado na cidade de - --, no uso de suas atribuiçôes legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresa: --------- --; Inscritâ 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 conüdos na proposta objeto do PP nq ---------------, e

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns ----- e da ATA DE REGISTRO DE PREçOS NR. _que se regerá
pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusulÁ PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base le8al o PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ne ---"--------.-----.-.-. - CPL-PMSB, tendo porob.ieto lntegram o presente con[ato,
lndependentemente de transcrição, o Editalseus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo
55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a propostâ do
licitânte vencedor.

cúUsUIÁ SEGUNDA - Do vALoR
0Valorglobal pelos serviços do objeto contratual éde R$: -----------------"-- (
-----), gue inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do
contrato.

cúUsUIÁ TERCEIRA . Dos R-EcURsos FINANCEIRoS
DOS TERIIIOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

CúSULA QUARTA - Dos AcRÉSIMos E SUPR"ESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões q
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 2syo (vinte e cinco) por cento do
inicial atualizado do contrato, em observância ao art.65 § 1q da Lei 8.666/93.

SC

or

cúUsUIÁ QUINTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á ao dia -----/------./*------, podendo
ser prorrogado, após maniíestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da
Lei no 8.666/93, e suas alteraçôes.

clÁusurÁ sExrÂ - DÁ FrscArl\zÁÇÃo
A Íiscaiização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de ------------------ que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

I Fií .r01ilÀ-À1, --TTi -
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CLÁUSULA SÉI.TMA . Do PAGAMENTo
O pagamento será eíetuado após apresentação da Nota fiscal con-espondente aos produtos adquiridos.iá a Nota
Fiscal deve estiá devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 [trinta] dias
contados da datâ do atesto.

PAR,/íGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, seÉo creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em contá corrente da CONTRATADA do Banco -------------------, Agência ------ Conta corrente ---
-----------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PAR/íGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentáção fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRATÂDA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definiüvamente sanado.

PAR,IíGRArO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feitav mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artüo 55 inciso Xlll da
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de hâbilitaÉo e qualificação exigidas na licitação.

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

CúUSULA onAvA. Do REAIUSIE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

GúUSULA NoNA . DAs oBRIGAcÕEs DA CoNTRATANTE
A CONTRÂTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaúa Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do obleto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,
estado de conservação evalidade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas
ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Miáximo de presteza, mediante solicitâção escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duüdas 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 obieto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666 93

CúUSUIÁ DÉCIMA - DAS 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste conFato mediante emissão de Nota d
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal
esrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

eEm
de Adml

rdem
o, em

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execu@o do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitâdo;
d) Observar o horário do expediente adminisEativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a serta-feira;

Y
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e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultántes 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 fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretâria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigr ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

cLísULA DÉCIMA PHMETRA - DAs PENALIDADES
O descumprimento, totâl ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PAR,IíGRAFO SEGUNDO - Além da muita indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA nâ hipótese de irexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertênciai

b) Multa de 10 %o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ §uspensão temporária de participâção em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sançôes previslas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com a
prevista na alínea "b".

PARIíGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaf o de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Municipio ou Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CL/íSUI^A DÉCIMA SEGUNDA. DA REscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato ense.ia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRÁTANTE a comprovar a

rmpossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
esüpulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRA

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRÁTADA com
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorpora
admitidas no editãl e no contrato;

Bl - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do art.67
desta Lei Federal na A.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
kJ - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruu.rra da CONTRATADÀ que
prejudique a execução do contrato;

nao

I

l" fenÁCnlfO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato su.ieitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondenÍe a O,3o/o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

| [ornecimento, até o limite de 1oo/o (dez por centoJ.
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l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 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 modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1a do arL 65 desta lei;
nJ - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) 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 sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, 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 fornecimentos iá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optâr pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PAR/íGRArO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alíneas 'a' a 'i'desta cláusula:
bJ amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitáção, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cLísUT.A DÉCIMA TERCEIR.A - Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PAR]íGRAFO PRIMEIRO - O objeto do conFato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
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;

ITJÚULA DÉ(TMA QUINTA - DAs ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas ,ustificativas, no caso previsto no arl da Lei n" A.666/9

CúUSULA DÉCIMA sExTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁTANTE providenciará a publi
resumo, do presente Contrato,

CúUSULA SÉTIMA . DO FORO
O foro da Comarca de sÃo BERNARD
pendências resultantes deste Contrato.

O no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvi as ou
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SEGUNDo - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ser concedido novo prazo

I para recebimento dos serviços reieitado. ocorrendo a reieição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A

I CONfn +fnOe será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art 87 da l€l n' 8.666/93;

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