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Iú6ir,PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERi{A
ESTADO DO T4ARANHÃO

SECREÍARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 16.887.758/0001-23

C0NTRÂTO NR. 20200805001
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS 2O2OO7OO3-CPL
PREGÂO ELE-TRÔNICO: N9 OO4l2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DH SÃo
BERNARDO, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ÂSSISTÊNCIA SOCIAL E A
EMPRESA: V. E. ROCHA FERREIRÁ VW
COMÉRCIO.

A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ATTAVéS dO F'UNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL Pessoa lurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNpl:
16.887.758/0001-23, Rua São Felipe ns 100 - Salgado - São Bernardo, Estado do Maranhão,
neste ato representada pelo Secretário e Gestor do F'undo Municipal de Assistência Social o
Sr'IjRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, brasileiro, divorciado, portador do RG: 572348
SSP/PI e CPF n' 182.609.183-15, Residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA,
doravante denominada simplesmente, e a empresa; V. E. ROCIIA FF;RREIRA VW COMÉRCIO,
inscrita no CN Pl nq. 33.809.045/0001-60, sediada na Rua das Tulipas - 33 5 - Sala 01 - lóquei
- Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhorr Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit
portador do RG2202338 SSP/PI , CPF: 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade
de 1'eresina/Pl, a seguir denonrinada CONI'RATADA, acordam e justam firmar o presente
Contrato, nos termos da lri na 10.520/02, Decreto ne 5.450/05 e subsidiariamentc, no que
couber, as disposiçôes da Lei nq 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Prlmeira - DO OBIEfO:
1.1. O presente contrato tem pôr obiêto Contrataçâo de empresa para fornecimento de klt
enxoval recém-nascido de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de SÉo Bernardo/MA, essa aquisição é de suma importância, visto atender as

necessidâdes das futuras mães carentes amparadas pela Assistência Social, alinhados a
outros cuidados e políticas iá adotados por esse órgão, sâo instrumentos de extrema valia e
relevância para restabelecer a dignidade das mães carentes em um momento de suma
importância em suas vidas.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nq

004/2020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nq 10.520/02, Decrcto na 5.450/05
e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a

integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO vALoR CONTRÂTUAL:
3.1. Pela execuçào do obieto ora contratado, a Contratante pagaÉ à Contratada o valor

global de Valor Total: 38.260,00 (trinta e oito mil duzentos e sesscnta reais).
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O!TTÔ:PREFEITUR.A MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCTAL
CNPJ: 16.887.758/00O1-23

ítem Produto oodeM Qtde Valor
l

300,00 :

IValor
Total

0{)01

0002

0003

Itú,í i

M

Mamadeira - Com Bico
Universal Cor Branca 70

Banheira: de Plástico
Resistente, Cor: Branca,
Azul. Verde Rosa e
Amarela
Fraldas de Pano Bordada
Com Estampa - Conr 03
tJnidades
Mi!ãofpagão] com Duas
Peças, Nas Cores: Branca,
Azul, Verde Rosa e

Amarela
[,apeiro Esmâltado
Branco, Tamanho: 600m1
Colher de Silicone, Tarn
?7 cm

Pente e Escova, Nas
Cores: Rosa e Azul

MAMADI.]IRA 13 COM I]ICO
UNIVF]RSAI, COR T]RA

BANTIEIRÂ: DE PúSTICO
RESISTENTF], COR: B

FRAI.DÂS DE PANO BORI)ADA
COM ESTAMPA . CO

MrÍAO(PAGAO) COM DrJAS
PEÇAS, NAS CORES:

PAPTiIRO ESMAI,TADO
BRÂNCO, TAMANHO: 600ML
COI,IIER DE SII,ICONE. TAM
27 CM

MEIAS PÂCOTE COM O3 PARES,
NAS CORES: BR

MÂNTA lOOO/O AI,GODÀO TAM
76 X 70CM: CORES

PEN'TE I.] ESCOVA, NAS CORES;

ROSA U AZUI,

unitário
R$ 11.50 R$2

R$ R$ 11.200,00

200
t-tN

R$ 22,95 R$ 4.590,00

200
KÍT

R$ 10.24 R$ 2.048,00

2 0t)
KIT

R$ i9,64 R$ :1.928,00

Rede 1000/o Algodào RF]DI.: l OO % AI,GODÂO: 200
UNtamanho: 2 ,50x1 40nr TAMANHO; 2,50 X 1,40M

56,00

:-
0005

0006

0007

200
UN

204
UN

R$ 31,17 l R$ 6.234.00

i R$5, 10 R$ 1.020,00

200
UN

200
UN

R$ 22,9s R$ 4.590,00

R$ 544,00

200
UN

R$ 1.220,00

--.1

586,0 0R$0008 Meias Pacote Com 03
Pares, Nas Cores: Branca,
Âzul, Verde Rosa e

Amarela
Manta 1007o AIgodão
'f am:76X 70cm: Cores:
Branca, Azul, Verde Rosa
e Amarela

0010 I Saboneteira, Nas Cores
I

SA[]ONETEIR-A, NAS CORES 200
tiN

R$

0009

i0011

R$ 2,72

R$ 6,10

TOI'AL DO R$ 38.260,00
CIáusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.4s dcspesas decorrentes da presente licitâçào correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais
dotaçôes que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento
correspondente:

FMAS - RECURSO FEDER,\L

Dotação
Orçâmentá

I órga
IUnid

ria i Dota

- Natlr

o: 02 Poder Executivo
ade: 14 - FUNDO MUNICIP,tL DE ASSISTFINCIÂ SoCIAL

çãor 08.122.0834.2093.000 - MANUTENçÀO lro PROGRAMA G-SU^S GESTÀO

reza: 3.3.90.30.00 - Mâterial dc Consumoi_

?

*
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Recurso
Financeiro



avençadas e da Contratada perceber o valor ai

10.2.Constituem ()brigaçôes da Contratada
ustado na forma e prazo convencionados
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIÂ DE ASSISTÊÍ{qA SOCIAT

CNPJ: 16.887.7s8l0OOr-23

CIáusula Quinta - DA VINcÊNCIÂ:
5.1.0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de
dezenrbro de 2020.

CIáUSUIA SEXTA - DO FORNECIMENTO E LOCÂL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade
especiÍicadas noTermo de Referência - Anexo I deste tdital, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamaçâo por parte da
inad implente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam
às especificações, sob pena das sançôes cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades verificadas

6.3.0s produtos deverào ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a
comprovação de que a empres:r contratada eslá em d ia com as obrigações perante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentaçâo das (:ertidôos Negativas de Débitos como o

INSS e o F(iTS, no prazo nào superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal
de fornecimento dos produtos, devidamente atestâdâ pelo setor competente. Será
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Coniunta Negativa, ou (lertidào Coniunta Positiva com efcitos de Negativa, de
Tributos c Contribuições Federais e Dívida Ativa da Uniào.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTITATADO caso o mesmo se encontre em

situaçào irregular perante a Seguridade Social e Tributos Ferlerais, conforme item 7.1.

7.4.Âs Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

cláusula oiteva - DA REC0MPOSIçÃO OO eqUlllnRlo ECoNÔMICO-FINANCEIRO DO

CONTRATO:
8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei ne 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimcnto expresso do contratado.

CIáusuta Nona - DA FISCÂLIZAçÂO:
9.1.4 Fiscalização do Contrato será feita pelo funcionário da secretaria de Administração Sr:

Izaniel Cutrim Bogéa.

CIáusuIa DéciMa - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE§ DAS PARTES:

10.1.Constituem direitos da contratante receber o otlieto destc contrato nas condiçÔes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

SECRfiARIA DE ASSISTÊNCIÂ SOCIAL
CNPJ: 16.887.758/00O1-23

I] entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta
do pres€nte contrato;

ll) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificaçôes, prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBIETO e Anexo I;

Ill)os produtos deverào ser fornecidos integràlmente e constante no caso de
provimento ininterruptamente, no caso de manutençâo sempre que
requisitado conforme ordem tle produtos de acordo com as necessÍdades
das Secretarias municipais.

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

y) Não transferir, total ou parcialmente, o obreto deste Contrato;
VI) su,eitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTFI,

prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às
reclamações procedentes, caso ocorram;

VII)comunicar à CONTRA'I'ANTE os eventuais casos Íortuitos ou de íorça maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificaçào do fato e
apresentâr os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco)
dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciâis
decorrentes da execução do presente contrato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita
condição dos produtos fornccidos, inclusive suas quantidades e qualidadc,
competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalrzação da
Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer
acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido
de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratânte:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do obieto deste Contrato;
ll) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
lll)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
Iv)comunicar à CONTRÂTADA toda e qualquer ocorrência rêlacionada com a

execuçâo do Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada
através de protocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considcrada como prova de entrega de doculnentos

Cláusula Déclrna segunda - DA REsctsÂo Do CONTRATo:
12.1.A rescÍsão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,

independentêmente de interposiçào iudicial ou extra,udicial, em conformidadc com o art.

55, inciso lX, da Lei n" 8.666/93 e srras alteraçÔes nos casos previstos nos artigos 77 e78 da

?L
i/lqln

.-.---;z-z
rcÍerida lei.
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ESTADO DO MÂRANHÂO
SECRETARIA DE ASSISTÊÍ{CIA SOCTAT

CNpJ: 16.887.75810001-23

cláusula Décima Terceira - DAS SANçôES E PENALIDADES:
13.1.Â licitante que enseiar o retârdamento da execuçâo do certame, nào mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuçâo do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçào e da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratâr com a prefeitura MunicipaÍ de São
Bernardo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçâo ou até que seia promovida a reabiiitação perante a própria
autoridade que aplicou a pcna.

&

13 2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário oficial do Estado e no caso de
suspensâo de licitar, o I,ICITANTE deveÉ ser descredenciado por igual período, sem
preiuízo das demais cominações legais.

13.3.No caso de inadimplemento, ô coNTFáTADo estará suieita às seguintes penali«lades:
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 100Á (dez por

cento), calculada sobre o valor do contrâto, caso não sejam cumpridas
fielmente as condiçôes pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na
hipótese de atraso no cumprimento dc suas obrigações contratuais,
calculada sobre o valor da íatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de
contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não preiudica a incidôncia

cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem preiuízo de outras hipóteses, em caso de
reincidência de atraso na entrega do obieto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13-3.5, poderão ser aplicadas
coniuntâmente com os itens 13.3.2 e 73:.1.3, tãcultada a defesa právia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantaiosa, pela ordem de
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para
as providências cabíveis.

13.6.4 segunda adiudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, Íicará sujeita às
rnesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bernardo.

cláusula Décima Quartâ - Do§ cASos oMISSos:

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÂDO DO MARANHÃO

SECRETARTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 16.887.758/OOO1-23

VISTO:

14.1.0s casos omissos serâo resolvidos à luz da Lei ns 10.520/02, Decreto nq 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem iustos c contratados, as presente Contrato, que

foi impresso em 03 (três) vias de igual teor

A), 05 de agosto de 2020.

AR DO

GESTOR DA S DE ASS ÊNCtA soctAL
I'RAN(]I o CHAG CARVAI,HO

CONTRAT E

d/r /)i
v,/
,l

V. E. ROCHÂ REIRA VW COMÉRCIO

CN Pl n 3.809.045/0001-60
Rafael Ri iro Coelho Guimarâes Petit

PF: 010.996.003-32
CONTRATADA
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