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PREGÃ0 PRESENCIAL sRP - azt/zots
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A pREFEITLTRA MLTNICIpAL ne sÃo
BERNARDO ATRAVES DA SECRETARTA DE
p^ssrs:rÊxclA soclqt-,ryLrNDo Mr-rNICIp.4I- BE

E DO OUTRO LADO A
COSTA ALMEIDA . ME

ASSISTENCIA SOCIAL

EMPRESA:

cnÁnca

R

PoRTUGAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARI)O,

Pessoa Jurídica de Direito
06.125.389/ffi01-88 . com sede na Pga Bemardo Coelho de Almeida 863
- Centro, SÃO BERNARDO - MA! doravante denominada CONTRATANTE, doravante denominada
CONTRATANTF., ne*teafq reprereíltado:MANCIFI.IIF.IF.SI.T§ §II.VA DF. SOI.]§A B,Q')"11fi?17- §SP/PÀ
CPF:426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/IvíA, no uso de suas atribuições legais
oue lhe errnfere noderes nera cclebrar crlm lr eÍnnrcsâ' R- COSTA ALMEIIIA - ME - (}RAB'ICÀ
PORTUGAL , localizada na Rua Travessa Vereador Jose da Silva Meireles, l0 - Centro - São Bernardo - MA,
inscrita no CNPJ: 13.926.59810001-96, neste ato representada pelo Sr. Renato Costa Almeida portador da RG
NR 17415393-7 SSPÀ445 e CPF: 755.876.453-04, residente e domiçiliado na Cidade de São Bernardo,
doravante denominada CONTRATADA. têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto
do PP no 021/2019, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 201910004 e da ATA DE REGISTRO DE

Público Interno. inscrita no CNPJ

no

PREÇOS NR02l/2019 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 PROCf,SSO
ADMINISTRATM N" 201910004 - CPL-PMSB, tendo por objeto fornecimento de Materiais griifrcos,
Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da
Contratada. Conforrne preceituar o artigo 55 inciso X de ünculação ao edital de licitação ou terÍno que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual e de R$: 222.840,00 ( duzentos e vinte e dois mil
oitocentos e quarenta reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que
incidam sobre o objeto do contrato.

CI ÁTTSULÂ TERCEIRA - DOS PJCURSOS T'R{ANCE'[P.OS
DOS TERMOS DE REFERf,NCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente
licitação correrão por conta de Recursos:
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
339030 - OOO - MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENÇÃO SENV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV
339O3O. OOO - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.A$4.2098.0000 MANUTENÇÃO OO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CREAS
339030 - OOO - MATERIAL DE CONSUMO
08. 122.083 4.2093. 0000 - 4 9MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GE S TÃ

§
cúsur,a

euARTA - Dos ACRÉsrMos E supRgssóEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões

que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25oÁ (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do corúrato, em observância ao art. 65 § I'da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DE vIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura

e findar-se-á no dia3tll2l2020, podendo ser
prorrogacio, após manifestação das panes envoivirias, meriiante Termo adirivo, conforme anigo 57, inciso i,
da Lei no 8.666193, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALAZAÇÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL o Sr. Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à
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deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTftIA - Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prÍIzo 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, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO
r
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Qualquer eÍro ou omissão ocorrida na documentação frscal será motivo de
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problema seja deÍinitivamente sanado.

PARÁGRAFO 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 feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
cmtreterla rla mqnlcr àtrznlc tnÁà pypotrnã.n An onntrtla am
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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PARÁGRAFO 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 condigões contrárias.

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

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
rinrr.r*i'
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a)
b)

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

Designar

um servidor da Swretaria Municipal de Assistência Social que

será

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato.
Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, veri{icar a qualidade,
inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em
raoictrn

nrÁnrin

tnrlac nc mmÂnrias

ralarinnqáeç

e c<cerrnãa

rla eantrzlo

rlafcrminrnán

n

que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo 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 temoo 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.
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O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão outransferência, no todo ou em parte.
Á COI'{TRÂTÁDÂ obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de

Assistência Social, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo

VI,

observando a

qualidade.

cl l,{ontel prepcsto com s.nuêÍcia de Administrcção }.{unicipa! ne lo.celidads <le prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a 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-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 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 fiscalização ou ac.ompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em pârte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DECIMA PRIMEIRA. DAS PENALTDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666193, aplicando nos
artigos
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CONTRATADA' à multa de mora correspondente a 0,3Yo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de l0oÁ (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDQ - Atém da multa iadicada

rc paÍá$afo anterior,

a CONTRATANTE poder+

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA" na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as segl.lintes sançõet'
a) Advertência;
b) Mutta de lOYo (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Dectaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".

Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
diario oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluídas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

PARÁGRAFO TERCEIRO
CONTRATADA

-

e publicada no

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA - DA Rf,SCISÃO
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SÃO BERNARDO/MA

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 cumprimento cie ciáusuias conrraruais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiÍicações, projetos e
prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da ohra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
o ffrgsô itjustifioedc no inici.i d*. otrs, s€f.."r'Ço L's foÍneci*ento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa Éusa e prévia comunicação à

d)

CONTRATANTE;

f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato,
g) - o desatendinento 435 {ç1çlqrinagfts regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fisçalizar a sua execu$o, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1" do
art. 67 desta Lei Federal n' 8.666/93;
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 modihcação 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 administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
vaior iniciai cio contrato aiem cÍo iimite permitirio no g l" cio art. o5 «iesta iei;
n) - 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
o mesmo prazo, indeperdentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

totalizem
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nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas ate que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentosjá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigacões até que se,ia normalizada a
situação;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

PARÁGRAFO SEGUNDO

- A rescisão deste ContraÍo poderá ser:
determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alineas '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 tegislação.
a)

i
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Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PRAçA

BERNARDOillTA.
CNPJ : 06.

I 25.3E9/ OOOI-EE

PARÁGRAFO PRIMEIRO

- O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décim4 sendo que os
serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a
«iisposição «ia CONTRaTÁDA, para serem corrigicios, «iemro do prazo estabeiecicios emre as panes;

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido

novo przvo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela2o vez, o contrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias corridos,
sob o tisco de incidir nas penalidades previstas no Àrt. E7 da Lei no E.666/93;
/r; !Â.;í
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Este contrato poderá ser alterado, com as devidasjustificativas, no caso previsto no art. da Lei

n'

8.666/93.

CLÁUSULA DECDIA SEXTA - DA PUBLICACÃO
do. prazo de 20 (vinte) diaq contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação
em resumo, do presente Contrato.

Dentro

CLÁUSULA sÉrmna. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO

no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste ContraÍo.

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

4

MANOEL

qCDID
t}í:.
CPF 426.251.492-72

t/

São Bernardo-MÁ,, 10 de janeiro de2020.

/a,^-

SILVA DE SOUSA
À

Secretário de Administração

-ME- GRÁFICA
CNPJ: 13.926. 598/0001-96
Renato Costa Almeida
RG NR l7 415393-7 SSPÀ,IA
CPF: 755.876.453-04

CONTRATADA
TESTEMUNHAS

CPF

CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
És-TÁDO DO í,íÁRÁNiiÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CENTRO
CNPJ: 06. I 25.3E9/OOO1-8E

DESCRIÇAO _ ASSISTENCIA SOCIAL
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8-75 GR _ MILHEIRO. GRÁFICA PORTUGAL
ficha de visita Domicilar FORMATO 8 75 GR EM

*:íL^:-^
urlltvuu

milheiro

30

428.00

12.840,00

milheiro

30

428,00

12.840.00

milheiro

30

428,00

12.840.00

milheiro

30

428,00

12.840,00

milheiro

30

428,00

12.840,00

milheiro

30

428,00

r2.840,00

milheiro

20

428,00

8.560,00

milheiro

20

428,00

8.560,00

miltreiro

20

428,00

8.560,00

milheiro

20

428 00

I

Ficha de controle de beneficios e eventuais formato - 8 - 75 gr
em policromia. CnÁrICe PORTUGAL
folder f 8, policromia. GRÁFICA PORTUGAL

milheiro

20

428,00

8.560,00

milheiro

20

unidade

6.000

428.00
7,70

178

Cartilha colorida. GRÁFICA PORTUGAL
Faixas digiral meuo. GRÁFICA PORTUGAL

midade

70

83.00

8.560.00
46.200,00
5.810.00

tt)
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1tro

Cartaz Impressâo Laser 45 x 30 cm

unidade

6.000

0,77

4.620,00

unidade

4.000

0.58

metro
metro

3.000
tt0

1,95

2.320.00
5.850,00

165

POLICROMIA. CNÁTICI PORTUGAL
166

Ficha de frequencia formato-8 75 gr Poligromia

PORTUGAL
t67
168

-. GRAFICA

Ficha de inscricão Dara curso FORMATO - 8 - 75GR EM
'-.^ :
PUL1LKUMIA _. ÚKAT.^-ILA TUK I UUAL
Ficha de cadasüo da família formato - 8 7-5 gr poligromia.

GRÁFICA PORTUGAL
169

170

t7t
172

t73
t74

Fiçha de análise psicsocial formato -8 75 gr poligromia.

GRAFICA PORTUGAL
certificado formato - 8 papel 60 kg em policromia. GRAFICA
PORTUGAL
Ficha de atendimento diiírio formato -8 75 gr em policromia.
GRÁFICAPORTUGAL
Ficha de relatório mensal formato - I75 gr em policromia.
GRÁFICA PORTUGAL
Requerimento de Bene{icios Eventuais formato - 8 . 75 gr em
Dolicromia. GRAFICA PORTUGAL
Ficha de ageldaqçrÉo fnrmáo, I ,75 gr em nolicromia

560 00

GRAFICA PORTUGAL
175

176
177

-ni-ri^
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- unidade.

GRAFICA

PORTUGAL

l8l

Crachás impresso papel 60 ke. GRAFICA PORTUGAL

182

Convite cerimonial. GRAFICA PORTUGAL

183

Placa com estrutura metro.

õEFrcÃPÓNTÚGÁ'

159.00

12.720.00

222.840.00

