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CONTRATO N" 2O2OOI15OI2 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 022l20I9.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N'026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2OI9I IOOT
CONTRATO QUE ENTRE SI TAZEM, DE UM
LADO, A PREFETTURA MUN]CTPAL DE SÃO

BERNARDOA{A, ATRAVES

DO

FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO E DO OUTRO LADO
A EMPRESA: MERCANTIL PASSINHO LTDA ME,

A PREFEITURA MI,]NICIPAL DE SÃO BERNARDO, ATTAVéS dO FLINDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Juridica de Direito Público Intemo, inscrita no CNPJ:
30.'128.42010001-50 Rua Cônego Nestor SÂ{ - Centro - São Bernardo,&lA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, repÍesentada pelo Gestor da Educação Sr. R{MUNDO NONATO
CARVALHO ponador do RG: 91969798-4 SSP/lvíA e CPF: 099.156.133-34, brasileiro, residente e
domiciliada na cidade Magalhães de Almeida-M4 no uso de suas atribui@es legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresa: MERCANTIL PASSINHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n'. I 1 .143.766100014 I , sediada na Est MA 203 - 03 - Alto da Base - Raposa/MÀ neste ato representada pelo Seúor: Adel man
Gonçalves Passinho portadoÍ do RG166E37720016 GEruSPC Iú\ CPF: 968.051.373-49, residente e
domiciliado na cidade de São LuisMA. doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 026/2019, e PROCESSO ADMIMSTRATIVO N"
20191l00l e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N: 02212019 que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMDTRA - Do OBJETO o presente coNTRATo
ADMINISTRATM N'201911001 CPL-PMSB, tendo por objeto

rem por base legal o PROCESSO
fomecimento de fardamento para a

secretaria dc Educação e fardamento Escolar, Integram o pÍesente contrato, indep€ndentemente de transcrição,
o Edital seus anexos e a Proposta da ContÍatada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação 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 contratua.l é de Rll: 1.343.720.00 ( um milhlo trezentos e quar€nta
ê três mil setecentos e vinte reâis), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de quâlquer natureza
que incidam sobre o objeto do conlÍato.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCETRO§
DOS ITRMOS DE REFERÉNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente
licitação conerão por conta de Recursos:
12.361.0832.2197 .0000 - manut. e func. do ensino fund. 40%o
339030 000 - Material de Consumo
12.365.0832.2103.0000 - manutenÇão do ensino infantil e pré-escola
339030 000 - Material de Consumo
12.366.0421 2105 0000 - manutenção da educa$o dejovens e adultos
339030 000 - Material de Consumo
12.36 I .0050.2015.0000 - manutenção da secraaria de educação
339030 000 - Material de Consumo

CL(SULÀ QUARTA - DOs ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES
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A CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supÍessões

que se fizerem necessár'ios no fornecimento dos mateÍiais, objeto deste contrato, até 259á (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contÍalo, em observância ao art. 65 § 1'da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QIINTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O pÍesente contrato entrará em úgor na data de sua assinatuÍa e findar-s€-á no dia 3l/1212020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme anigo 57, inciso I,
da Lei n" 8.6óó/93. e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA . DA FIsCALAzAÇÂo

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secraaria de Educação o Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do
fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades pÍevistas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA. DO PAGAMDNTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscál correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no pram de ate 30 (tÍinta) dias
contados da data do atesto.

PARAGRAFO PRIMEIRO

-

Os pagamentos, seÍão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conla conente da CONTRATADA. uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUI\IDO - Qualquer eno ou omissão ocorrida na documenlação fiscal será motivo de
correção poÍ parte da CONTRATADA e haverá, ern decorrênci4 suspensão do pÍazo de pagamento ate que o
problema seja dehnitivamente sânado.

-

PAR(GRAIO 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
compÍovação será feita mediante apresentaÉo de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da coDtratada de manter, duÍante toda execução do contÍato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condi@es de húilitação e qualificação
exigidas na licitação.
- A CONTRÀTANTT, não pagará juros de mora por atÍaso no pagamento, cobrado
atraves de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou

PARÁGRAFo OUART0

descumprimento de condições contràrias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente ContÍato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênciÀ se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NoNA. DAS OBRIGÂCÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a)
b)

Acompanhar e fiscalizar a execução do contÍato;
Designar um servidor da Secraaria Municipal de Educação que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da ex€cuçâo do objao do presente contÍaio. Ao servidoÍ
designado, compete entÍe outras obrigaçôes, veriltcar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registÍo pÍóprio
todas as ocorrências relacionadas a execuÉo do contrato determinando o que for necessário
a regularização das faltas ou defeitos observados;
Fornecer a qualqueÍ tempo e com o Máúmo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADÀ, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os

c)

casos omissosi
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d)

As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores errr tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
Receber o objeto do mntrato na forma do art. 73, inciso tr, alineas a e b da Lei 8.666/93.

e)

CLÁUSULA DÉCIMA - DAs oBRIGACoES DA CoNTRATADA
O presente ContÍato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferênci4 no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á

a;

a)

Entregar os serviços objeto deste contrato medianÍe emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua pÍoposla e ao Anero VI, observando a
qualidade.
c) Manter preposto côm anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execuçâo do contrato e prestar esclarecimentos necesúrios 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 tralar sobre o mntralo e serviços, de segunda a
sexta-leira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e mndiçôes do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato;
f) AÍcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encaÍgos tÍabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato
e outros corÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a admiflistração 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 Administração;
h) Reparar, mrrigir ou substituir, as suirs expensí§, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultanles da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estúelecidas, úeitará a CONTRATADA as sânções preüstas na Lei Federal n" 8.666193, aplicando nos
artigos 81 a 88.

PABr(GRAFO PRIMf,RO O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a 0,30á (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de lfflo (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Alem da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa" aplicar à CONTRATADÀ na hiútese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:
a) Advertênciai
b) Multâ de l0 o/o (dez por cenlo) sobÍe o vâlor do ContÍaÍo;
c) Suspensão temporária de participação em ticitação e impedimento de côntratar com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contralar com a Administração Públi
enquanto perduraÍem os motivos determinantes da punição.
e) As sançôes previstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conju
com a prevista na alinea "b".
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PARAGRAI'O TERCEIRO

-

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

CONTRATADA

e publicada no

CLÁSULA DÉCINTA

TINDA

. DA RESCISAO

A

inexecução total ou parcial deste coÍúrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contrâtuais e as
previstas em [ei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prams;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos e
pÍazos,
c) - a lentidão do seu cumprimentq levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, s€m justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência tota.l ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no eiital e no contratoi
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo s€rvidor a comissào
designada para acompanhar e hscalizar a sua execução, assim como as SecÍetaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o mmetimenlo reiterado de faltas na sua execução, anotâdas na forma do § lo do

aÍ.

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 modificaçào da finalidade ou da estnúura
CONTRATADA que prejudique a execuçâo do contÍato;

da

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 r€feÍe o contrato;
m) - a supressão, por pane da CONTRATANTE, mmpras, acarretando modificação do
valor inicial do contraro além do limite permitido no § l'do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordern escrita da CONTRATANTE, poÍ prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou gueÍr4 ou ainda por repetidas suspensões que

l) - razões de interesx público, de alta relevância

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 optaÍ p€la suspen§o do cumprimento das obriga@es

totalizem

assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimenros já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuóação da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRATADÀ o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

-

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

- A rescisão deste ContÍaro poderá ser:
determinada por ato unilaleral e escrito da Administração nos casos enu
alineâs 'â' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entÍe as paÍtes, reduádas a termo no pÍocesso da
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
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judicialmente, nos termos da legislação

ct Ásula nÉcnu rnncuRA - Do RECEBIMENTo Dos pRoDUTos
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

plnÁCUf'O

PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os
sewiços que não satisfizerem as condições citadas na pÍoposla e no edital serâo recusados e colocados a
disposição da CONTRATÂDÂ, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as panes;
PARÁGRAFO SEGUNDO

- A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo pÍazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a §eição pela 2u vez, o contrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notiÍicada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. t7 dâ Lci no E,666/93i
CLÁSULA DÉCIT,TÁ QUTNTA . DAS ALTERAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍt. da Lei n'E.666/93.
CLÀUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACÁO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatuÍq
em resumo, do presente Contrato.

a

CONTRATANTE providenciará

CLÁUSULA SÉTTMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão,

será o competente para

a

publicação

dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.
E por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela paÍtes e testemunhas abaixo.

São Bernardo-MA, 15 dejaneiro de 2020
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PLANILIIA ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÁO DOS PRODUTOS
I

2

QUANT

Camisa de malha PV bÍancâ com pintura
em sublimaçâo a4 Êente e veÍso
Camisa de malha PV colorida com pintura
em serigrafia a4 frente e verso.
Conjunto de calça de elanca e blusa de
malha PV e mangas compridas com pintura
em serigrafia frente e verso.
Coletes de elanquinha colorida com pintura

2.520

r9,00

47.880.00

und

2.800

20,85

s8 3E0.00
|

kit

350

und

r 750

und

560

6

Avental de napa.

und

7

Conjunto de brim branco calça e blusa

kit

I'

manga comprida com pintura em seriptrafia.
Conjunto de brim branco calça e blusa
manga curta mm pinfura em serigrafia.

kit

t40

5

9

Conjunto de equipagem composto por

calção

e

'17,00

17.50

|

26 950.00

|

3062s.00

to

20.048.00

210

25,00

70

t18,20

5.250.00
8.274,00

1§

r

13.70

|

r5.e18.00

i

I

15

15 blusas com pintura

vLR
L'NIT

und

em serigrafia.
Blusa gola pólo de malha PV colorida com
pintura em serigrafia fÍente e verso.

4

VLR,

UNIT

LTND

617,00

21.595,00

17,00

3.570,00

555,00

19.425,00

55,50
85,00

31.080,00
3 5.700,00
324.695,00

I.]NIT

valor total

6.300

15,00

94.500.00

und

6.300

r3,75

und

7.000

18,00

126.000.00

und

l"*l

17.50

t22.500.úú

und

7.000

18,70

l]0.900.00

und

7.000

24.00

168.000,00

20,00

84 000,00

conJ

35

uncl

2t0

kit

35

und
und

560
420

und

QTD

und

e

numeração. ADIr'LTO

l0

Touca de brim branca com pintura em
serigtafia.

1l

I

Conjunto de equipagem composlo por

calção

e

15

15 blusas com pintura

e

13

numeração. INFANTIL
Bones de Brim com pintura ern serigrafia
Camisa em tecido com bordado no peito

t4

DESCRIÇÃO
- fardamento escolar
camiseta de malha pv colorida com pintura

t2

t5

16

17

l8

l9
20

em serigrafia. Fardamento escolar (creche
e educação infantil).
Short de elanca colorido com pintura em
serigrafia. Fardamento escolar (creche e
educação infantil).
Camisa de malha PV colorida com pintura
em serigrafia a4 frente e verso.
Fardamento escolaÍ (1' ao 5" ano).
Calça de helanca colorida com pintura ern
serigraha. FaÍdamento escolaÍ (lo ao 5o
ano).
Camisa de malha PV colorida com pintura
em serigrafia a4 frente e verso.
FaÍdamento escolar (6' ao 9P ano).
Calça de helanca colorida com pintura ern
serigrafi a. Fardamento escolâr EJA.
Camisa de malha pv colorida com pintura
em serigrafia" para fardamento escolar dos
alunos do EJA.

V

ttttl

I

86.62s,00

I

I

I

und

4.200

4

ptú

. tútHA
I'lo

Olr

mocE§S0
IIIODÁUCADE

Co

i
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21

22
23
I

24

S/il - cenfo -

Calça de helanca colorida com pintura em
serigrafi a. Fardanrento escolar EJA.
Camisa de malha PV colorida com pintura
em serigrafia a4 frente e verso.
Blusa gola pólo de malha PV colorida com
pintura em serigrafia frente e verso.
Camisa em tecido com bordado no peito
Valor fardamento escolar

Valor total do mntÍato

São

BemaÍdo/iiA

und

4 200

25,00

105.000,00

und

I

400

20.50

28.700,00

und

r

400

und

280

|

3s,00
85,00

|

4e 000.00
|

23.800,00
1.019.025,00
1.343.720,00

§
t

