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CoNTRATON' 20200106001
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 0ls/2019.
PREGÃO PRESENCIAL . SRP N'. O22I2OI9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 20 19 1OOO5

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO, ATRAVES DO
FTINDO MLTNICTPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA: EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI -
INOVE

A PREFEITURA MLTNICIPAL DE SÃO BERNARDO, através do FUNDO
MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Inte,rno. inscrita no CNPJ:
30.728.42010001-50 Rua Cônego Nestor Sn{ - Centro - São BernardoÀ{A, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, representada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Sf. SÂMIA COELHO
MOREIRA CARVALHO RG: 016154552001-2 CPF: 447.037.243-91 , brasileir4 residente e

domiciliada na cidade Magalhães de Almeida-M4 no uso de suas atribuições legais que lhe confere
poderes para celebrar com a empres4 doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de ouffo
lado a firma: EDSON P COSTA ruNIOR EIRELI - INOV'E, inscrita no CNPJ n".35.187.27810001-02,
sediadanaAv.SenadorArêaLeãono2l85-Torre-01 -Sala-1101-Jóquei-Teresina-PI,nesteato
representada pelo Senhor: Edson Pinheiro Costa Júnior portador da Carteira de Identidade N'36190096X
SSP/SP e do CPF no. 417.338.273-15, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE,, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemuúas abaixo nomeadas, firmam o
presente Conüato, que se regarâ pela Lei no 8.666193, e suÍrs alterações, a legislação que rege a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se amrnciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRÀ - DO OEIETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N'PROCESSO ADMINISTRATM N". 201910005 - CPL-PMSB, tendo por
objeto fornecimento de Livros didáticos e pedagógicos. Integram o presente contrato, independentemente
de ffanscrição. o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso
XI de vinculação ao edital de licitaçâo ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do
licitante vencedor.

CLÁUSULA SBGUNDA. DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R$: 376.000.00 ( trezentos e setenúa e seis mil
reais), que inclui os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de qualquer taturezaque incidam sobre o objeto
do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS DOS TERMOS DE
REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitacão correrão por conta de
Recursos:

12361.0832.2t97.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
339030 - Material de Consumo
12.36s.0832.2103.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSTNO TNFANTIL EPRE-ES
339030 - Material de Consumo
12.366.042r.210s.0000 - MANUTENÇÃO pa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
339030 - Material de Consumo
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAÇÃO
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339030 - Material de Consumo

cLÁsuLA eUARTA - Dos ACRÉsrMos E supRESsôEs
A CONTRÂTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste confrato, ate25o/o (vinte
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.666193.

CLÁUSULA QUINTA. Do PRAzo DE vIGÊNCIA
O presente conftato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212020, podendo
ser prorrogado, apos maniÍbstação das partes envolvidas, mediante Tsrmo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso I, da Lei no 8.666193, e suÍls alterações.

cLÁusuLA sExrA - DA FrscALrzAÇLo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação o Sr. Sr.

Izaniel Cutrim Bogéa, na condição de representante da Secretaria da Administração 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.

CLÁUSULA SÉTINÍA - DO PAGAMENTO
O paganento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridosjá a
Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco 001 - Banco do Brasil Agência
3507-6 Conta sorrsnte 81.265-0, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal serámotivo de

correção por parte da CONTRATADA e haverá; em decorràrci4 suspensão do prazo de pagamento até

que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regularizaçâo fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter

conforme artigo 55 inciso )(III da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAF'O OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagaÍnento,

cobrado através de documeÍrtos não hábil, total ou parcialmente, bern como por motivo de pendàrcia ou
descumpúnento de condições contriirias.

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJUSTB
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

*1
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,

CLÁUSULA NONA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompaúar e fiscalizar a execução do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO i-irlSTü:

FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAçAO
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compete e'ntre ouEas obrigações, verificaÍ a qualidade, inviolabilidade das embalagurs, estado de
conservação e validade dos produtos, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato determinando o que for necessiírio a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarern as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do conffato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei8.666193.

ct Áusula »Écnra - oas onRlcacôrs ua coxrnarana
O presente Confato não poderá ser objeto de cessão ou fansferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entegar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em esffita
observância a sua proposta e ao Anexo V[, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Secretaria de Educação Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do confrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor
designado paÍa acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de
Educação, quando solicitado;
d) Observar o horário expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como sendo o
horário administrativo paÍa tratar sobre o conffato e serviços, de segunda a sexta-feira;
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
conúato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encaÍgos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do conüato 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 Secretaria Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigir 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 DÉCIMA PRIMEIRA. DA§ PENÂLIDADf,S
O descumprimento, total ou parcial, por paÍte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal rf 8.666193, aplicando nos
artigos 81 a 88.

PARÁGRAF'O PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Conúato sujeitará
a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a0,3o/o (três centésimos por cento) ao dia" sobre o
valor do fornecimento, até o limite de l0o/o (dez por curto).

PARÁGRAF0 SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções
a) Advertência;
b) Mutta de L0 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou conúatar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "d' , "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alinea "b".

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

clÁsur,a »Écrrr.L sncuxoa - oa nnscrsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências conftatuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subconüatação total ou paÍcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrfln, a sessão
ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no
confrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares ernanadas pelo servidor a comissão designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l'do art. 67 desta Lei
Federal n" 8.666193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
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 execução do contrato;
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 adminisüativo a que se refere o confrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial do
confrato além do limite permitido no § 1" do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, poÍ prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna ou gueffa, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemsnte 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 já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbaçáo da ordem interna ou
guerrq assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
do processo. assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO §EGUNDO - A rescisão deste Conüato poderá ser:

autos^,n$"k."
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a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a'i'
desta cláusula:
b) arnigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniênci a paÍa a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do RECEBIMENTo DoS PRoDUTo§
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentá,rias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do conhato será recebido conforme Cláusula Décim4 sendo que
os serviços que não satisfizersm as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados
a disposição da CONTRATADA, paÍa seÍem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2u yez, o
contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no pr.vo máximo de
15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art 87 da Lei no 8.666/93;

1 545 -?. cPF'.44
brasileira, residente e domiciliada na cidade

Magalhães de Almeida-Ma
Secretária De Educação

Contratante

testemunhas:

Fit,

P COSTA JTINIOR EIRELI - INOVE
CNPJ no. 35. 1 87.2781000 1-02,

Edson Pinheiro Costa Júnior
Carteira de Identidade N" 36190096X SSP/SP

CPF no. 417.338.273-15
Contratada

CLÁ§ULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. daLei n" 8.666193.

ct Áusura uÉcrpra snxra - ol punr,rcacÃo
Dento do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE providenciará a
publicação em resumo, do presente Conffato.

CLÁUSULA SÉTIM,{. Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

\í E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 3 (três)
vias de igual teor e pela partes e testemuúas abaixo.

São 06 dejaneiro de2020

sÂum
RG: 016

CARVALHO
7.037.243-9t ,
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PLANTLHA ORÇAMENTÁm.q..

DESCRTçÃo UND QTD VRL UNT VLR TOTAL

2
LrvRo PARA EDUCAçÃO TNFANTTL .VOLUME 2 -

MODERNA
KIT 500

188,00 94.000,00

3
LrvRo PARA EDUcAÇÃo |NFANTIL .voLUME g -

MODERNA
KIT 500

188,00 94.000,00

4
LrvRo PARA EDUCAçAO |NFANT|L .VOLUME 4 -

MODERNA
KIT 500

188,00 94.000,00

5
LtvRo PARA EDUcAÇÃo |NFANT|L .voLUME 5 -

MODERNA
KIT 500

188,00 94.000,00

376.000,00
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