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II}']TIIÀTO IUT EliTRT SI FÀZTIí, OI Ul',! LAOO, A PllIFIITUllA

IíUNIIIPAI. OI SÂO BTRNÀROO/I'IA, ÂIttÀVIS OÀ SEIllITÀttIA DI

t0ll[ÁÇÃ[/ tlll,l00 lt{llNrflPAt 0t t0lJcÀÇÃo 0E sÃ0 BEllNÂR00 r Â

n'{PRtsÀ cotlERct0 0E EIP R0ltt 00 GÀs LIDÂ

A PRIffIruRÁ IIU|IICIPÂL OI SAI] EIRNÂfiOO/}íÂ, AIRÂ\,[S OÂ SIIRITÂRIA OI

t0lj[uÂ0/ rlll{00 },lljl{IflPÂt Dt El]llcÂtÂ0 0t sÂ0 BERNÀR[)0, inscrih no IliPJ sob o 30.28.420/0001-50. rsm sede na Rua

Cônega l{eshr S/ll- [entro - São Eernardo/líÁ, doravante denominada C0l{mAIÂI{TL nesh ab, represenbda pela Secrebria de

[ducaçao: Srs Samia [oelho I'loreira [arvalho CPt: 447.037.243-91 [lG: 8161545520012. residenb e dnmiciliadn na cidade de

Maqalhees de Álmeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: C0l,ltRfl0 Dt El.P

R0Nt 00 GAS tT0À localizada na Rua Âr Cusbdio [ima. l,le 45 - Sol liasuenh - São Bernardo/MÀ inscrib no fflPJ: 14.830.22710002-

00, nesb ab represenbda pelo Sr. R0Nt 0t OtlWlRÀ X0STA portador da RG l{R 2.130.387 SSP/0f. e CPf: 842.253.513-00. doravante

denominada simplesmenb C0NIRATA0À e peranE as Esbmunhas abalxo nomeadas, firmam o presenb Conbats. que se regará pela

tei nq 8.668/33. e suas albmçües. a legislaçã0 quE rege a EspéciE. abndidas as rlársulas e condiçles que se anunciam a seguir:

t- 00 oBJtm 00 [0ilIRAm
l.l - ! present cont"ab hm por base hgal o pncesss ldírÍnishaüvo n! 201!01002-CPUPl,ilSE/MÂ, mfurents ao pregão n! 0ü/2019. 0hriga-

se a [0li]RATÂ04 a íunucer à [0]{lRÂTÁ lt. os nrhriais conshnbs do para fnmecimenh de gs qlp 13 lg para abndimnb da secrebria de

[dr4to para o nlnhÍpo & São Benrardo, objeb do PR[Sln ns 0ü2ttr9. do qual a C0l{lRAIlIÂ Íri Eme&ra para cmt'ab üranE o

enrchio & 2Í)13. conínrme anexo I de acordo as condiçies apresenbdas em sua pmposb. 0s quais sã0 parbs inbgranbs desb

inshumento

2- Ík mabriais seÉo enhegues de acorio com a solicihçao da E0I{IRÂTÂI{,I[, e de acordo com a necessidade rcrficada.

3 - 0Â vtEÊIctÂ

3.1- dercrá ser execubdo nas condiçoes consbnbs do lllEl[ I do editl do Pregâo rf, 0l[208. 0 presenb contrab yigorará da

dab da assinatura aü 3l de dezembro de 2019. podendo ser prormqado de acordo com a bgislaçào ügenh.

4 - 00 PRS0
4.1 - 0 valor desE conhatn e de Rl: 180.000.00 (centr e oibnta mil reias) anual. de acnrdo com a pnposb de preço

anExa n0 pr0DEsso.

4.2 - 0 preço retro rsftrido é final, não se admilindo qualquer acréscimo, esbndo incluídas no mesmo bdas as despesas e cusbs.

dimhs e indirebs, como bmbÉm os lucros da conbahda, conforme preüsto no edihl.

4.3 - 0BS RmURS0S Í}RçÀrtilTÁ[ES:
Ás despesas decorrenhs da ronbahção da presente licitação c0r!'erão p0r [0[b s recursus destjnados a Secrehria de [ducaçâo

do orçamento para o exercício de 2019.

12.38t.0832.2137 0000- }íNUT. t tUN[ D0 t|lSt}'lI FUN0 40%

33S030 - 000- r,rÀTiRtÀL 0t [0]rs|ll,l0
l2.3EL0[50.2035.0000 - }íanubnçào 0a Secretaria Be [ducação

33S030 - 000- líÂltRlAL Dt C0l{SUI'{0

12.365.0832.2103.0000 líanutunção do ensino lnfantile Pré - escola
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339030 - Mabrial de consumo

I 00 PnÂn 0E mcuçfu r ERrA0r rtrcüçftr
5.1- 0 presenb contrab terá úgência aÉ 3lde dezembro de 2019. contado a partir da assinabra cont'attal.

0 conbab poderá ser alhrado nos hrmos do artiqo 65 da LEi n! 8.666/33, medianh as de,idas justificativas. 0 conhatl poderá ser

aditivado em aE 60 meses, por sB babr de um serügo conlinuado.

E - 0[s miltlEüEs E 0Â mRilA0E pÂEÂr{E]{r[

l- 0s pagamenbs deúdos ao contratado serão efutuados abavÉs de depósih hancários, com prazos de aE dez dias da dau de

enhega da nob fiscalde realiração dos serüços.

2 - Ás{abras, que apresenbrem incofi'eç0es serão demlvidas à Contratada E seu ven[imenh 0rorrerá em igual peíodo acima.

6.4 - A [0}iIXÀTÂ!Á tica vrdado negociar ou efutuar a cobrança ou o desconh da htura emitida abavés da rede bancária or com

tErceims. pemitindo-sE, tlo somenh. cobranças em rarbira simples. ou seia, direbmente para CBl{TRÁTAl{IL

7 - 0ÂnilsERÊlUÀ00 cÍIt{mAm
7.1 - Â C0IITRÂTA0À nao poderá hansferir 0 prssenh conhato a hrceiros, ns hdo su em parb, sem 0 expmsso consenümentu da

[0nhatante. dado p0r'Bscrito, sob pena de rescisão d0 ajustE.

8 - 0AS RESPÍlilSt8tUÍlÂÍlES

Ll - Â [0}{TRÂTA0A é responsável diretâ e erclüsiwmenb pelo fornecimenh d0 objeb desb contrato e, conseqüenbmenE,

responde, ciül e criminalmenb. por todos os danos e prejuÍzos que. na execução dele, wnha. direta 0u indirebmenb, a p[0vocar 0u

causar para a C0i{IXÂTAll.I[ ou para terceiros.

8.2 - À C0I{TRAIA0À é r€sponsável bmhÉm pela qualidade dos serviços pnstados, nã0 se admiündo, em nenhuma hipúhse, a

alegação de que brceirns quaisquer, venham inbrlerir na execução dos mesmos.

s - tlts PtilllJtlfl]Es
9.1 - 0 não cumprimenh dos serüçns 0Ía conbatados nos praros debrminados pda C0llIRATÁllt, imporbrá na aplicação à

[0NIRÀTA0À, de mulu diária na ordem de meio por cenb sobre o valor do contrato.

9.2 - Â [0l,lTRATA0Â. igualmenb. será aplicada a mulb describ em 9.1. no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigagào a ela

imposb no prsssnb aiush.

3.3 - Às evenbais mulbs aplicadas por íorya dn disposb no subihm precedenb, não brá carábÍ compensaúrio. mas simplesmenh

moraUrio e. portando. nâo eximem a [[llIRÁIÂ!Â da reparação de possÍnis danos. perdas ou prejuÍzos que os seus abs wnham a

acarÍ€br. nsm impedem a declaraçâo de ruscisão do pacb em apreç0.

9.4 - A inexecuçâo btal d0 conbat! imporhrá à [0llTRÂTÀ0À a suspensão do direih de licibÍ e conbatar com qualquer enE da

administração direh ou indireb. conínrme previstr no edibl. conhdos da aplicaçáo de bl medida puniliva, bem r0m0 a multa de l0%
(dez por cenh) sobre o valor do contrah.

9.5 - §erá propiciada defuv à [0NTRÂTA[)Â. anhs da imposição das penalidades elencadas nos suh-ibns precedenbs.

S.E - 0s ,alores pertinenbs às mulbs aplicadas. seráo desconhdos dos crédibs a que a C0I,{IXÂTA0À ti'rer direitu ou cobradss

judicialmenb.

9.7 - Ilequisitado o produtr da empresa vencedora, flãs enhegando esb n0 prazo preüsh. a critÉrio da adminisbaçâo poderá ser

requisibdo o mesmo pmdub da empnsa vencedora em segundo lugar. sem prejuízos das sanç0es preúsbs nos subihns acima.

l0 - 0Â tlSEâtJZf[h A prÍsb[ãn d0 seryi[o será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. lzaniel [uüm 8ogéa - 841.870.633-2 . na

condi[ã0 de repr"sEnhnb da Secrehria da Âdminisbaqã0, sendo esse da Prefuibra. a execução dos serüços será de acordo com o

ronbab. o qual denrá atesbr 0s documenbs da despesa, quando comprorada a fiel e correb prrsbçào dos serüços para fins de

paqamenh.

ll - 0Â PUBUC$tr0 Á [ot{IRÂTÂllTt faú publicãr 0 Extrato d0 presenb [ontrato. às suas expensas
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ll.l - A inexecução btal ou partial desb conbah. além de ocasionar a aplicação das penalidades anbriormenb enun[iadas. snsejaú

tambÉm a sua rescisá0, desde que oron'am quaisquer das moüvos enumerados no art ?8 da lei hderal n! 8.666/93 e suas

albraqões.

ll.2 - Â rescisao do contrah poderá se dar soh qualquer das formas delineadas no art 73 da lei íederal n! 8.666/53 e suas

alhmç0es.

ll.3 - Se a rescisàn da airnca se der por qualquer das causas prcüstrs nos incisos I a XL do art 78 da lei Íederal ns LEEE/3 e suas

albraç0es. a [0I{TRÂTA0A sujeibr-se-á. ainda. ao pagamentn de mulb equivalenb a dez por cenb do valor do contratn.

tu - 0Às 0tsP0sl[0ts GtRils
l2.l - Á C0liTRÁIÀ0Â assume inEgral responsahilidade pelos danos que causar à C0NIRÂTANII 0u a tercsiros, por si 0u seus

sucessores e reprcsenbntDs nos serúç0s conbatad0s, isentand0 esh última de t0da e qualquer reclamaqão que p0ssa surqir em

decorrência do mesmo.

12.2 - Âplicam*e a esb contrab as disposições da lei fuderal n! 8.666/S3 e suas alhraç0es, que regulamenb as licibç0es e

c0nhataç0es pr0m0üdas pela adminisbação pública.

12.3 - Â contratante manterá dumnte a execuçào do presente Conbah, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as

condiçoes de habilitaqlo e qualificação exigidas na ücitação de acordo com 0 iEh0 Xlll do art 55 da Lai 8E§6/93.

124 - A execução do contratn será acompanhada e fiscalizada pelo serüdor(a) da Secrebria Municipal de ldministração acordo com

n art 87. da bi 8EE6/93.

B. DÀM[ERtrI{8IÂ

l3.l - Se qualquer das parbs conhatantes. em henefÍcio da 0utm. permitir, mesm0 por 0missÕes. a inohservância no bdo ou em

parb. de qualquer dos itens e condiçües desb conhato. tal fatn nâo poderá liberar. desonerar ou de qualquer íorma afutar ou

prejudicar esses mesmos ibns e [nÍrdiçoes.0s quais permaneceÉo inalbrados. como se nenhuma blerância houwsse ocorrido.

14- 0ÂYilHr.$trn
0 presenh contratr vincula-se ao edibl de Prrgào l{."002/2019e à proposb da C0}fiRÀTÂllÀ

E-00mno
l5.l - [hgem as parbs [ont'abnbs o toro da Comana de Sáo Eernardo. para dirimir bdas e quaisquer conbovÉrsias oÍiundas

desb conbat!, renunsiando eqÍ"ssamenb a qualquer oubo. por mais priülegiado que seja. E por assim Esbr"m justÂs e

[onbatadas. as parhs. p0Í seus mpresenhnEs legais, assinam o presenb c0nbat0 Em três vias de igualbor e ínrma, peranb as

tEstemunhas abalG-assinadqs. a trdo presenbs.

Sio Eernardr/lí[ 2[ de fenreiro de 2013

tEstemunhas:

"D

22

7t-avt- ./1 4ft1.6.t.7,*

[0li{[RH0 0t GtP R0t'lE 00 GAS t-T0À

Cl,lPJ: 14.8S0.227l[002-00

Roilt 0t 0LtvHRA [osTA

R6 t{R 2.r30.367 SSP/0[

[PF: 842.253.513-00

IonbatadaN

CPF: 7 .03',7 .243-91
RG: 0l 154552001-2

SÃO EIR|lÀrlO[/l/A

ECRTTÀI ÀlÃ0
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