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CO}.lTRAII {}E FIRilIIIIiITilT[ OUE iIIIRE SI IELEBRA}'l A

PRI[[IIllRÁ I.Ill}lI[IPÁI OE SÂO EIRI{ÂROO E A iI,{PRESÀ t} E

Â t]{0ustRtÂ E E0I{ERHI [mÂ

Pelo presente instrumento paÍtirular de csntrato de um lado a PRtftllllflA líUl{IüPAt 0E

SÃ0 BtRilAR00/MÀ, pessoa juídha de dir€it0 público inteíÍ0. inscdtâ no CIIPJ sob r n! 08.125.383/000188. situada I Pça Bernardo

Coelhr de Almeida 883. - [entro. nesta cidade São Eernards. Estado do llamnhão. resle ato mpr€sentada pelo Secretário e 0estor de

Administração o Sd. tlÀil0Et 0E JtSllS SIIVA 0E S0liSÀ. portador do RE: 2330237- SSP/PA e üPt: 428.251.452-2, Residente e

domiciliado nesb cidade. doravante denominada simphsmente [0I{TRÂTÁI{TE e. de outro lado a íirma: 0 E A lll0llSTRlA t [0l,iERCl0 LT0Â,

loralizada na Rua Carlos Àraujo, o 0l - Boa Vista - [hapadinha/MÀ. inscrita no I},IPJ, 25.288.708/0001-55. neste ato repnsentada

pelo Sr. Âldoir Aldebrand portador do CPf:828.824.[50-00. residente e domiriliadn li{unicipio de C[lapadinha/MÀ doravante

denominada simplesmente C0l'lTRÂTÂ0A. e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente [0ntratl, que se reqará pela

[ei ne LBEE/S3, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condiç0es que se anunciam a sequir:

I . DO OEJtm ÍlO EOI{IRÂTO

l.l - [ pnsente contratr tem porbase legalo pmceso Âdministztjvo nq 2U908002-IPUP},{SE/i.1A. rsfennte ao pregão nq 016/2013. 0briqa'

se a [0I|TRÂTA0A a fomecer a C0li]RÀiAl{lt. os itsns de iÍgra líinenl para abndimento da SmÍshria Municipal de Àdministração de Sãn

Bemardo/M[ újet do PRESÁ0 n! 612ú9, d0 quala [0ilIRATÁ0À toivemedorâ. pãm rontratl duraÍrte 0 ercmÍcio de 2018, conÍorme anexo I

de acordo as condiEies apresenladas em sua pmposta, 0s quais sã0 parles intEqrantEs deste instrument0.

2- [s mabriais seÍáo ent"Ens de acodo com a sdiÍbçãu da [0t{IRÁTÂt{tt. e & atodo com a neessi4ade vtrifica&.

3 - 0Â YtEEr{ctÂ

3.1 - Oeveú ser erecutado nas condigtes constantes do ffim I do edital do ftrSe il Íffi/2ü9. 0 presente contrato vigorará da

data da assinabÉ atÉ 3l de dezemhro de 2013. podendo ser pronnqado de acordu com a legislaqãn ügente.

r-D0mqo
4.1 -0 valor destr contratr para a Secretaria de Mministraçâo com valor de Rt: 23.000,0[ (vinte effis mil

reais)anual, de acoÍdo com a pnposh de preQo anexa n0 pmcessg.

4.2 - 0 preço retrs reíerido é Íinal, não se admitindo qualquer acriscimn, eshndo incluídas no mesmo tldas as despesas e [ushs.

diret0s e indiÍ?tss. com! também os lucros da cnntmtada. confoÍÍne prEüst0 n0 editã|.

4 3 - 0m REflnS§ ryrüElíTÁRtus:
As despesas deconenhs da ront'ata!ío da prssente licitagãs rorftrão por contd s Í?cüÍsos deslinados a Secretaria de

Âdministração do orlamento para o exenÍcio de 2019.

FtllAl,lIAS fl4 122 00S0 2012.0000 - llAt{llltt{lÃ0 DÀ st[RETÂfl1Â 0i A0ltlt{l3rRÂu0 E RllÂtlçÂs

339030- Material de lonsumo

[4 r22 [[s[ 2[2r00ún ,iür{l,]Ítr{lÂ0 DÂ st[ 0t rr{FRÂESÍRljIllRÂ t stR\/ll[s l]R8Á}lIs

333030 - I'laterial de [nnsrmo

5- 00 PRÁ20 0E 0GCUçfu r milÂ Dr flr[uçÃo
5.1 - 0 presente cnntnatr terá vigência alé 3l de dezemhro de 2019. contado a partir da assinatura contratual.

0 contrato poderá ser alterado nss termos do aÍ1igo BS da Lei n! 8.EEE/33, mediante as devidas justificativas.

E - 0AS C0lt0rçtts r 0Â trRilÂ [r PrGüf[m
l- 0s pagamentos devidos ao contratado serão efetuados atravÉs de depúsito bancárius. cum prazos de atÉ dez dias da data de

entrega da nota Íiscal de r€aliza[e0 d0s seÍ'viç0s.

2 - As Íaturas, que aprese amm incomções serão devolvidas à [ontralada e seu vencimentl grorr€rá em iqual período acima.
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8.4 - A C0I,ITRATA0A fica vedado negnciar ou eÍetuar a cobrança ou o descontn da Iatura emitida atravÉs da rede hanrária ou com

terceiros, permiündo-se. tão somente. cobranças em carteira simples, ou seja. dirdamenle para [0]{TRATÀllT[.

7 - 0Â IRAr{SERÊtf,tÂ 00 C0ilrflÂm
7.1 'A IB|iTRÂTÀ0Â nao pnderÉ transÍerir o pr€sente tontmto a terÍEiros, n[ tndu 0u em parte. sem 0 expresso consentimeÍrtg da

contratante, dado por escrito, sob pena de mscisão do ajuste.

8 - 0Âs RtsP0t§tBtu0tDEs
Ll - À C0tlTRÂTÂ0Â É responsáyul direta e exclusiyamentp pelo {níÍecimenln do objetn deste Eontrâto e, conseqoentemenh.

responde, cMl e criminalmente. prr todos os dan0s e pÍ?j!Íz0s qüe, na execr:ção dele, venha, direta ou indiretamente. a pnvncar ou

causar para a [0llTRATAllT[ ou para teneins.
8.2 - A C0NTRATÂ0A ú responsável tamhém pela qralidade dos seÍ'viçEs pr€stadns, não se admitindo. em nenhuma hipútese. a

alegação de que teneims quaisquer. venham interÍerir na execução dos mesmos.

s-0ÂsPtil uilm
Ll - 0 não cumprimento dos seniços nra rontmtados nrs prazos deteminados pela Iü{IRATAI{TI. impoÍ1ará na aplicaçâo à

[0l{Tl1ÂIA0A. de multa diária na ordem de meio pnrcento sobre o valor do contrato.

3.2 - A [0I{IRAÍA0Â. iqualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1. no caso de a mesma desrumprir qualquer outra obrigaçâo a

ela imposta no present8 aiuste.

9.3 - Às eventuais multas aplicadas porÍo4a do disposh no subitem precedente. nà0 tErá caÍÉter compensatúri0. mas simplesmente

m0ratód0 e, p0rtand0. não enmem a [0]{IRÂTA[)A da nparação de posstoeis danos. pedas ou prejuízos que os seus atos venham a

acarmtar, nem impedem a declaraqão de rescisâo do pach em apreqo.

9.4 - A inexecugão total do contrato importad à C ITRÂTA0Â a suspersão do dinito de licitar e contratar com qualquer ente da

administraçã0 direta 0u indinta, conforme pnvisto ns edital, contados da aplicação de tal medida punitiva. bem como a multa de l0%

(dez por cenh) sohre o valor do crntrato.

9.5 - Será propiciada ddesa à [BllTRÂTÂ0Â, antrs da imposição das penalidades elencadas nss sub-itens pncedentes.

9.8 - [s valores pertinentes às multas aplicadas. serãr descontados dos crÍdibs a que a I0IIRAIA0A tiver direito ou cohrados

judicialmente.

9.7 - Requisitado o pnduto da empresa vencedora. nã0 Entr€gando esh ns prazo previsto. a critério da administração poderá ser

nquisiladn o mesmo produto da empnsa vencedora em segundo luqar, sem pr€juír0s das sançôes preüstas nos subitens acima.

l0 -- 0A tlSEÀUZÁtl0 Â pnstaqao do seniçn será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. haniel 80gÉa Cütrim, na condiqão de

rEpr€sentante da Secrstaria da Adminislraçáo. sendo esse da Prsfuitura, a execu[ão dos seÍyiços será de acordo com o contrato, o

qual deverá atestãr 0s documentns da despesa. quando comprnvada a Íiel e c0rÍsti prestaçã0 dos serviços para fins de pagamento.

ll - 0A PUBUEI$I A C0IIRATffiIE híÉ püblicar 0 extmh do pnsenh lontrato, às suas Erpensas, no prazo de 20 (ünte) dias

conidos, contados da assinatum. n0 0iári0 0íicial d0 [sbd0

ll - 0Â RE§[§fu
ll I - Â inexecuçau tutal ou pamial desh c0ntrat0. além de ocasionar a aplicação das penalidades anhrisrmentE enunciadas. ensejará

tamhÉm a sua rescisán. desde que 0[0mm quaisquer dos motiv[s enumerados no art 78 da lei lederal n0 8.688/93 e suas

alteraE0es.

ll.2 - Â rescisao d0 contrats psdeÍá se dar sob qualquer das Íormas delineadas n0 art. 79 da lei federal nq LEEE/B3 e suas

alteraç[es.

ll.3 - Se a rescisão da awnca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a Xl. do art 78 da lei fedeml n! 8.686/3 e suas

alteraçües. a [0llTRÂTA0Â sujeitar-se-á. ainda. ao pagamenin de multa equiralente a dez porcento do valor do cnntrato.

ll2 - 0Âs 0tsP0sEB ctRÂ§
l2.l - À [ {TRÂ]Â!À assüme inhgml responsabilidade pelos danos que rausar à [0tlTRÂTÀ],lTt 0u a temeims, por si ou seus

sucessorEs E ruprusentantes nos servilos contratados, isentando esta última de toda e qualquer reclamaçáo que possa surgir em

decorrÊncia do mesmo.

12.2 - Aplicam-se a este contmb as disposiçoes da lei federal n! 8.BEE/SS e suas alterações. que regulamenta as licih[0es E

c0ntrãtaç[es pmm0údas pela adminishaqr0 púhliIa.

12.3 - A contratante manterá durante a execuçáo do pÍ"seúE f,rntrat!. em compatibilidade Eom as obÍigaç0es assumidas. as

r0fldiq0es de habiliti[âo e qualiíicaEãr exigidas Íra licitação de acorio com I iEir! III ü t 55 da Lsi EEEE/g3.

[w{0\

.---_*.-----.-.€.-l

#



PROCESSO

DALIDADE

lr

c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARÂNHÃO

CNPJ: 06,125.389/0001-88

124 - A execução dn cnntrato sed acompanhada e fiscalizada pelo senidor (a) da Secrutaria l,lunicipal de Administraqão acorio com

o art. 67. da Lei 8668/93.

B. tlA MERÂIIEIÂ

l3.l - Se qualquer das paÍtEs contratantes. em henefício dã outra, perínitir, mEsmo por omissEes, a inobsenância no todo ou em

parte, de qualquer dos itsns e condi§0es destE contrato. tal Íatn nã0 poderá liherat desonerar ou de qualquer Iorma afetar ou

prejudicar esses mesmos itens e c0ndiqõEs.0s quais perínanecerãs inaltcrados, cumo se nenhuma blerância houvesse rcorrido.

14 - 0Â YrlrEüuçÃ0

I preseflte cBatrato viÍrcula-se ao edital de Prtgã lt"lllE/2lll9 e i pnposta da C0]flRÂTt0Â"

t5 - 0[ f[R0
l5.l ' Elegem as paÍtss [onlràtanlEs o [oro da [omana de Sãs 8eÍnardo. para dirimir todas e quaisquer contmvérsias nriundas

deste contrato. renunciando expmssamer{E a qualquer outr, por mais privilegiado que seja. I por assim estarem justas e

Contratadas. as pafies. por seus nprusentantes leqais. assinam o presentE c0ntrato em tÍês vias de igual hor e Íorma. perante as

testemunhas abaixo-assinadas. a hdrs presenhs.

Seo Eernardo/l{Â. 22 de julhn de 2019

,,*h l,-,i,/,,Jo-*^
pniiinüniluirffi Liri iio ainiinõnnr

}íAil0[t 0t Jtstls slwA 0t s0lJsA

sEIRETÁRt0 I'tll]ilfl PÂt 0E A0t.lil{tSIRÁçÂ[

Iontratante

ü0 LT0Á

testemunhas

lc

Lktrt,
/ollrmusnur

il{PJ: 25 268.708/00$59

Aldoir Âldebrand

IPF: 828.624.050-0[

Iontratada
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