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SEcRETARTA MUNTctPAL DE roucaçÃo

FUNDo MUNrcrPal or rouclçÃo
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coNTRATO N' 20190722003
PROCESSO ADM N" 20I9O6OO2-CPL/PMSBÀ-{A

CONTRATO QUE ENTRE SI PAZEM, DE UM
UtDo, A PREFEITURA MUNIctpAL DE sÃo
BERNARDO/MA E DO OUTRO LIDO A
EMPRESA: D tr A INDUS'I'RIA U CONTERCIO
LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDOTI.IA, ATNAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÂO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CNPI SOb O

30.7 28.420 /OOOL-S0, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MÁ, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato, representâda pela Secretária de Educação Sre Sâmia Coelho
Moreira Carvalho CPF: M7 .037.243-91 RG: 016154552001-2, residente e domiciliado na cidade de
Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com
a empresa, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a firma: D E A
INDUSTPJA E COMERCIO LTDd localizada na Rua Carlos Araujo, N" 0l Boa Vista -
Chapadinha.MA, inscrita no CNPJ: 25.268.708/0001-59, oeste ato repÍesentada pelo Sr. Aldoir
Aldebrand portador do CPF: ó28.624.050-00, Íesidente c domiciliado MunicÍpio de Chapadinha,Md
doravante denominada simplesmente CONTRATADA e perante as lestemunhas abaixo nomeadas,

firmam o presente Contrato, que se regará pela Lei n'8.66ó193, e suas alterações, a legislação que r€ge a

espécie, atendidas as cláusulas e condi@es que se anunciam a seguir:

I . DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - O presente contrato tem por-base legal o processo Administrativo n" 201906002-CPI,iPMSB/MA!
refereme io Pregâo n" olí2019. Obriga-s€ u ÔOvfnet,qOe, u fomecer à CONTRATANTE. os itens de-Água
Minenl para atendimeflto da Secraaria Municipal de Educa{ão de São Bemaldc/MÀ objeo do PREGAO n"

0162019, do qual a CONTRATADA foi vencedora, para coítrdo durante o exercicio de 2019, conforme anexo
I de amrdo as condi@es apresentadas em sua propost4 os quais são partes integrantes deste instrumento.

2. Os materiais ser'ao entregues de acordo com a solicitação da CONTRATANTE. e de acordo mm a necessidade

verificada.

3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - Deverá ser exeqrtado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Prcgão n" 016/2019. O

presente contrato vigorará da data da assinatura ate 3l de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de

acordo com a Legislação vigenle.

4 - DO PREÇO
4.1 - o valor deste contrato para a Secretaria de Educaçtu com o valor de R$: 71.200,00 (setenta e

um mil e duzentos ruais) anual, de acordo com a proposla de preço anexa no processo.

4.2 - O preçn retro referido e final, não se admitindo qualquer acrescimo, estando incluidas no mesmo
todas as despesas e custos. diretos e indiÍetos, como também os lucros da contratada" conforme pÍevisto
no edital.

4,3 - DOS RDCURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta s recuÍsos destinados a

SecretaÍia de Educação do orçamento para o exercicio de 2019.
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12.361.08 ]2.2197.0000 - l\'1ÁNUT. h FUNC. DO ENSINO FtlND. 40o,t,
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339030 - Material de Consumo
12.365.0812.2103.0000 - MANTJTENÇÀo Do ENsrNo tNFANTTL E pRÉ,EscoLA
139030 - Materialde Consumo
12.366.0421.2105.0000 - MANUTENÇÀO DÁ EDLTCAÇÀO DEJOVENS E ADULTOS
339030 - Material de Consumo
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAÇÀO
339030 - Ivtaterial de Consumo

í DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORjUA DE EXECUÇÃO
5.1 - O presente contÍato teÍá vigência até 3l de dezembro de 2019, contado a partif da assinatura
contratual
O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n' 8.666/93, mediante as devidas
justificativas.

6 - DAS COrDrÇÕrS n pl rOrutA DE PAGAMENTO
I - Os pagamentos devidos ao contratâdo serão efetuados através de depósito bancários, com prazos de
até dez dias da data de entrega da nota fiscal de realização dos serviços.
2 - As fâturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em
igual período acima.
6.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da Íede bancária ou com terceiros, permitindo-se, lão somente, cobranças em carteira simples, ou
seja" diretamente para CONTRATANTE.

7. DA TRÀNSFEÚXCN DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contÍato a terceiros, no todo ou em paíe, sem o
expÍesso consentimento da mntratante, dado por escrito, sob pena de Íescisão do ajuste.

t - DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA e responsável direta e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste
contÍato e, consequentemente, responde, ciül e criminalmente, poÍ todos os danos e prejuizos que, na

execução dele, venh4 direta ou indiÍetamente, a provocâr ou causar paÍa a CONTRATANTE ou para
terc€iÍos.
8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos sewiços prestados, não se âdmitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terc€iÍos quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos.

9 _ DAS Pf,,NALIDADES
9.1 - O não cumprimento dos sewiços ora contratados nos prazos determinados pela CONTRATANTE,
impoÍtará na aplicação à CONTRÀTADA de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do
contÍâto.
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 - As eventuais multas aplicâdas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
Çompensatódo, mas simplesmente moratório e, poÍtando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos vênham a acarretaÍ, nem impedem a declaração de
Íescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato importaÍá à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e

contratar mm qualquer ente da administração direta ou indiret4 conforme previsto no edital, contados da

aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de loplo (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes.
9.6 - Os valores peninentes às multas aplicadas, serão descontados dos cr&itos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judicialmente
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9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedor4 não entÍegando esta no prazo previsto, a critério da
administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem
prejuízos das sanções preyistâs nos subitens acima.

10 - DA FISCALIZAÇÃO A prestaçâo do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Izaniel
Bogéa Cutrim, na condição de representante dâ Secretaria da Administração, sendo esse da Prefeitur4 a

execução dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os documentos da despesa,
quando comprovada a fiel e correta prestação dos serviços para fins de pagamento.

l1- DÀ PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE fará publicar o exÍrato do presente Contrato, às suas
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da assinatura, no Diá,rio Oficial do Estado

rI_DARESCISÃO
11.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, deúe que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei federal n'8.666/93 e suas alteÍaçôes.
11.2 - A rescisâo do contrato poderá se dar sob quatquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n'
8.6ó6193 e suas alterações.
11.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I â Xl, do art. 78 da lei
federal no 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-â aind4 ao pagamento de multa
equivalente a dez poÍ cento do valor do mntrato.

I12 - DAS DISPIOSIÇOES GERAIS
t2.l - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causaÍ à CONTRATANTE
ou a terceiÍos, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isentando esta última
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em deconência 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 administra@o pública.

12.3 - A contratante manterá duÍante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, as condições de habilitaçâo e qualiflrca$o exigidas na Licitação de acordo com o
inciso XIII do art. 55 da Lei t666193.
124 - A execução do contÍato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor (a) da Secretaria Municipal de

Administração acordo com o art. 67, daLei 8666/93.

13 - DÀ TOLf,úNCIA
l3.l - Se qualquer das partes contralantes, em beneficio da outr4 permitiÍ, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais

permanecerão inalterados, mmo se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

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

15 - DO FORO
I 5 . I - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bemardo, para dírimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja E por assim estar€m juÍas e Contrdadas, as Partes, por seus tepre§entantes legais, assínam o
presente contrato em três vias de igual teor e forma. perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes.

São Bemardo/l\,í4, 22 dejulho de 2019
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SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.4201000

DE SAO

sÂura COEI,H CARVALHO
srcnrrÁnro rvruxrcrpAl DE EDUCAÇÃo

Contratante

testemunhas.

2"

E COMERCIO LTDA
CNPJ: 25.268.708/0001-59

Aldoir Aldebrand
CPF: ó28.ó24.050-00

Contratada
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