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CONTRATO N" 20t907 22004
PROCESSO ADM N' 20I9O6OO2.CPL/PMSB/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QLTE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITIJRA
MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO E A
EMPRESA: D E A INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a
PREFEITLT'RA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDOÀ,Íd pessoa jurídica de direito público intemo,
inscrita no CNPJ sob o n" 06.125.3E9/0001-88, situada à Pçâ Bernardo Coelho de Almeida 863, - CentÍo,
nesta cidade São Bemardo, Esado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário e Gestora de
Assistência Social a Sf. TASSILA CANDEIRA COSTA, Residente e domiciliado nesa cidade, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outÍo lado a firma: D E A INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA localizada na Rua Carlos Araujo, N" 0t - Boa Vista - Chapadinha/MA, inscrita no
CNPJ: 25.268.708/0001-59, neste ato Íepresentada pelo Sr. Aldoir Adebrand poÍtador do CPF:
628.624.050-00, residente e domiciliado Município de Chapadiúa,MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA" e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato,
que se regará pela Lei n' 8.666/93, e suas altera@es, a legislação que rege a especie, atendidas as
clàusulas e condições que se anunciam a seguir

I . DO OBJETO DO CONTRATO
Ll - O presente coflfi'ato tem por base legal o proc€sso Admini*rativo n'201906002-CPL/PMSBÀ4À
referente ao pregâo no 016/2019. Obrig-se a CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE. os itens de Ágtra
Iúneral para dendimento da Secraaria Municipal de Assistência Social de São Bemardc/MÀ objeto do

PREGAO n'0162019, do qrul a CONTRATADA foi vencedor4 para coÍtÍato d.rdfie o exercicio de 2012
conforme anexo I de amrdo as condições apresentadas em sua proposta, os quais são partes integrantes
deste instrumento.

2- Os mderiais ser'ao anregues de acordo mm a solicitação da CONTRATANTE, e de acordo com a necessidade

verificada

3 - DA !'IGÊNCIA
3.1 - Deverá seÍ execulado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregío n" 016/2019. O
presente contrato vigorará da data da assinatuÍa até 3 t de dezembro de 2019, podendo ser pronogado de

acordo com a Legislação vigente.

4 - DO PREÇO
4.1 - O valor deste contÍato para a Secretaria de Assistência Social com o valor de R$:

8.350,00 (oito mil tÍezentos e cinquenta reais) anual, de acordo côm a proposta de preço anexa no
processo.

4.2 - O preço raro referido e final, não se admitindo qualquer acrescimo, estando incluidas no mesmo
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como tambem os lucros da contratad4 conforme preüsto
no edital.

4,3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas decorrentes da contratação da presente licitaçâo correrão poÍ conta s recursos destinados a

Secretaria Municipal de Assistência Sociâl do oÍçâmento pâÍâ o exeÍcicio de 2019.

18.|22.OO'O.2O73.OOOO - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSTSTÊNCrA SOCTAL
339030 - Material de Consumo
08.243 .0835 .2094.OOOO - MANUTENÇÂO SERV. DE CONVTV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV
339030 - Material de Consumo
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08.244.0834.2098.0000 MANUTENÇÃo Do cENTRo DE REF. EM ASSIST soctAL-cREAS
339030 - MaÍerial de Consumo
08. r22.0834 20e3.0000 - 49MANUTENÇÃo Do PRoGRAMA G-suAS GESTÀ
339030 - Material de Consumo

s- Do pRAZo DE rxtcuçÁo r roRMA DE nxrcuçÁo
5.1 O presente contrato terá vigência ate 3l de dezembro de 2019, contado a paÍtir da assinatura
contratual.
O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n" 8.666/93, mediante as devidâs
justificativas.

6. DAS CONDIÇÔf,S E DA FORMA Df, PAGAMENTO
I - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados através de depósito bancfuios, com prazos de
ate dez dias da data de entÍega da nota fiscal de realização dos serviços.
2 - As faturas, que apresentarem incorrções serão devolvidas à Contralada e seu vencimento ocorrerá em
igual período acima.
ó.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuaÍ a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou com terc€iros, permitindo-se, tão someote, cobranças em caíeira simples, ou
seja, diretamente para CONTRATANTE.

7. DÀ TRANSFERÉNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá tÍansfeÍir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
expresso consentimento da contÍatante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

t . DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA e responúvel direta e exclusivamente pelo fornecimento do objeto deste

contrato e, consequentemente, responde, civil e cÍiminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na

execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para

terceiros.
8.2 - A CONTRATADA e Íesponsável também pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos.

9 - DAS PENALIDÀDES
9.1 - O não cumprimento dos serviços oÍa contÍalados nos pr^zos determinados pela CONTRATANTE,
importará na aplicação à CONTRATADd de multa diária na ordern de meio por cento sobre o valor do
contrato.
9.2 - A CONTRATADd igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma
descumprir qualquer outra obriga@o a ela imposta no presente ajuste.

9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente mordório e, poÍtando, não eximem a CONTRATADA da reparação de

possíveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretaÍ, nem impedem a declaração de

rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contÍato impoíará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e

contratar com quâlquer ente da administreção direa ou indireta, conforme previsto Í1o edital, contados da

aplicação de tal medida punitiv4 bem como a multa de l0lo (dez por cento) sobre o valor do mntrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA' antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRÁTADA
tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o pÍoduto da ernpresa vencedora. não entregando esta no prazo previsto, a criterio da

administração poderá ser requisitado o mesmo pÍoduto da empresa vencedora em segundo lugar, sem
prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.

t0 - DA FISCALIZAÇÃO A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada p

Bogéa Cutrim, na condição de Íepresentante da Secraaria da Administração, sendo esse da

execução dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestaÍ os documentos da
quando comprovada a fiel e carÍ€da prestação dos serviços para fins de pagamento.
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tl - DA PUBLICAÇÁO A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da assinatur4 no Diário Oficial do Estado

1T _ DA RESCISÃO
1l.l - A inexecução total ou parcial deste contÍato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejaÍá também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei federal n'8.666/93 e suas alterações.
1 1.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n"
8.66ó193 e suas alterações.
I 1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a )fl, do art. 78 da lei
federal no 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, aind4 ao pagamento de multa
equivalente a dez por cento do valor do contrato.

r T2 . DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
12.l - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que c:rusn à CONTRATANTE
ou a terceiros, por si ou seus suc€ssoÍes e repres€ntantes nos serviços contÍatados, isentando esta última
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações, que

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
12.3 - A contratante manterá duÍante a execução do pÍesente Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidaq as condi@es de habilitação e qualificação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso XIII do art. 55 da I*i 8666/93,
124 - A execução do contralo será acompanhada e fiscalizada pelo servidor (a) da Secretaria Municipal de
Assistência Social acoÍdo com o arÍ. 67, daLei 8666/93.

13 - DA TOLERÂNCIA
l3.l - Se qualquer das paÍtes contratantes, em beneficio da outr4 permitir, mesmo poÍ omissões, a

inobservância no todo ou an parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não podeÍá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condi@es, os quais
permanecerão inalterados, como se neúuma tolerância houvesse ocorrido.

14 - DA VINCULAÇÃO
O presente contÍato vincula-se ao edital de Pregão N.o0l6/2019 e à proposta da CONTRATADA.

15 - DO FORO
15. I - Elegem as paíes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualqueÍ outro, por mais privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e Contraladas, as partes, poÍ seus representantes legais, assinam o
presente contrato em três vias de igual teor e form4 perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes.

São Bernardo,Md 22 de julho de 2019

) ./fu),\ COMERCIO LTDA

SECRETARIA MI.]NICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL

C ontrat ante

CNPJ: 25.268.708/0001-59
Aldoir Àdebrand

CPF: 628.624.050-00
Contratada

AL DE SÃO
ERNARDO/MA

ASSTLA CANDEIRA COSTA 
^

testemunhas
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