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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' -2O19IOOO4 CPL PMSB/MA
CONTRATO N' 2O2OOI IMOó CPL PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 020/2019
DsDÍ- i Ír

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO,MA E DO OUTRO LADO A
IMPRESA: RATMUNDO NONATO MARTINS
BRITO - ME. GRÁTTCE N TOITONA ESCOALR,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito
Iàblico lntemo, inscnta no CNPJ n. 0ó.125.389/0001-88 , mm sede na Pça Bernardo Coelho de Almerda 863

- Centro, SÂO BERNARDO MA, doÍavante denominada CONTRATANTE' neste ato. representada
representacio neste aro peÍo Secretano cie Arimrnrstraçáo: MANUEL DL. JL.SLS StLvA Dh SUL 5A K(J:
2330237- SSP/PA CPF. 426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bemardo/.lr,tÀ no uso de
suas airibuições icgais quc ihc,çonícrc podcres para çeiebrar çorr a cmprcsa ft.ÂiiviUiiDo ii0iiÂTü
MARTINS BRITO - ME- GRAFICA E EDITORA ESCOALR. inscrita no CNPJ no 35.189.000/0001-66.
sediada na Rua Sebastião Archer, N' 805 -Centro - Chapadinha - MA, neste ato Íepresentada pelo Senhor:
Raimundo Nonato Martins Brito portador do RG: 0286254948 GEJUSPC MA/MA, CPF: 109.436.413-49,
residente e domiciliado nâ cidade de Chapadinha.&lA. doravante denominada CONTRATADA, têm entre si
justo e pactuado, nos teftnos contidos na pÍopo$a objeto do PP n' 02112019, e PROCESSO
,! ÍlI\rTNTrQTp À Tr\/^ \ro tol ot Àrvl, À Áô 
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Lei n.'8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presenre CONTRATO rem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 201910004 - CPL-PMSB, tendo por objeto fomecimenlo de Materiais gráficos,
Integrâm o presente contÍato, independentemente de transcrição, o Ed al seus anexos e a Proposta da
Contratada. Conforme DÍeceituâÍ o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitacão ou teÍmo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contÍatual e de R$: 426.200.00 ( qustrocentos e vinte e seis mil e
duzentos reais), que inclui os tributos, encâÍgos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o
objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DoS RECURSoS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes dâ contÍatação da presente

licita@o conerão por conta de Recursos:

FTNANÇAS 04, I22,OO5O 20I2,OOOO - MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE ADMIMSTRAÇÀO E

339030 OOO_ MATERIAL DE CONSUMO

CLÁSULA QUARTA - DoS ACRÚSIMoS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acréscimos ou urpressões
que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contÍato, ate 259lo (vinte e cinco) por
celrtl dc r,:!or inicis! at'rallzde dc .ontÍâto, eÍB .bsen.ân ia 3. art. 65 :\ 1' d: Lei E.666/91.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRÂZO DE VTGÊNCIA
O presente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n' E óóó/S3. e suas aherações
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cr,Áusur,L srxra - ue rrscalaznçÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de AdministÍação que poderá
a quslqueÍ tempo, dderminar o que for nccessário à regularizâção da fska do fomecimelto observando, trem
como propor a aplicação clas penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SúTIMA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridosjá a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (tÍinta) dias
contados da dala do atesÍo.

PAEÁGBÀFO PRIMEIRÍ) fX nâsâmêÍrtÍ)s serão creiiladnt em nome da CONTRATÂDA merliasre
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas
neste Contrato.

PARAGRAIO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação Íiscal será motivo de
colÍeção por paíe da CONTRÂTADA e haverá, em decorrência, suspensão do pÍazo de pagamento ate que o
problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamenro realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de CeÍtidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso )(III da obrigaçâo da contratada de manter, durante toda execüção do mntrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
éiigidas i',à iiúiÍaçãú.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagarájuros de morâ por atraso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou paÍcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condiçôes contrá,rias.

C[,AI.]SULA OITAVA . DO REAJUSTE
U VAtUr UO plcs€llrc \-uruato §u puocla scr rçaju§Lauu uuritxrE u pr atzo u9 §ua vrBcrrula, §c fluuv§t aullrc[llu
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSUI.Â NONA - DAS oBRIGACoES DA CONTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
h\ tla<iow ,m *a,iÀat àa Câ..â.úie ÀÁ,niriul Ào à,Àaiaiaraaàa a,,a orá ramnqi-al

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outÍas obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as oconências relacionadas a execução do contÍato determinando o que for necessáLrio

a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornec€r a qualquer tempo e com o Máximo de pÍesteza- mediante solicitacão exrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientaJa em todos os
casos omissos,
d) As decisões e providencias que ultrapassarem ís competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
conYenientesi
e) Receber o obieto do contrato na forma do aí. 73. inciso tr, alineas a e b da Lei 8.666/93.

Ct,AIISIII,A DECIMA - DAS OBRTGACOES DA CONTRA'IADA
O presente Conlrato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregâr os serviços objeto deste contralo nrediante emissào de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
l\UllllxrsLrttçilo, c r tsrttr.r uusct varruta a surt ptupu§ta E au Áriarú vl, úDsçivailúú á
qualidade.
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c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço prrs representá-lo na execução do coÍÍrato e pÍestaÍ esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
tÀ-:-:-;l :- ,, r+,*:6!--^*^ 

---,1- --t:^i-Á-

d) Observar o horário do expediente administrativo, mmpreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobÍe o contÍato e serviços, de segunda a
sexta-fei ra;
e) Cumprir fielmente o estabeleçido nas clausulas e condições do pÍesente contrato e de seus
documentos integÍantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
prra perfeita e-xerr4ãn dô cl]êÍrdô-
Í) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato
e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamenle a administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do côntrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administração,
h) ReparaÍ, corrigir ou substituiÍ, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contÍalo em que s€ yerificarem vicios, defeitos ou incorreções resútantes da execução.

CLÁSULA DÉCTMA PRIMf,IRA. DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecldas, su]eltara a CONIRAIADA as sançôes prevlstas na Lel lederal n" E ô66/9J, apllcando nos

artigos 8l a 88.

PARIIGRAFO PRIMERO - O atrâso injustificado no cumpÍimento do objeto deste Contrato sujeitaú a

CONTRATADA à muha de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Alem da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderà,
garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de l0 7o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
€) Sü§.Dcnsão tem.DoÍáÍiâ d€ partieipa€ão em licitacão e impedimento de contratü com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declârâçío de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública
enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a', "c" e "d" podendo ser aplicadas con.iuntamente
com a pÍevista na alíneâ "b".

PARAGRAFO TI,RCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escÍita à

CONTRATADA e publicada no diário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advertências e muha de mora.

CLÁSULA DúCtrvIA SEGUNDA - DA RESCISÁo
A inexecução total ou paÍcial deste contralo enseja a sua rescisão, mm as conseqüências contratuais e as

previstas em iei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos ou pÍzzos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos e
prâzos;
c) - a lentidão do seu cumprimento. levando a CONTRATANTE a comprovar a
i--^--;Àit:Á-Á- Á- ^^-^1.,-;^ I- ^L,- á^ .-^,i^^ ^., á^ f^;-i---.^
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esripulados;
d) - o âtraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fornecimento; .K
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e) - a paralisação do fornecimentq semjusta causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
0 - a subcontratação totsl ou parcial do sar objao, a associação da CONTRÁTADA
com outreÍq a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
:--^----:^ -*^ ;2--:.1)-- -^ -t .l - -^ --1-r^-urwr Pvr o\nrv
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as SecÍetaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do
art. 67 desta Lei Federal n" 8.66ó193:
i) . a de.cretrçãn ou e instelrario de insolvêncie civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADd que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administratiya a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrâtivo a que se refere o contrato:
m) - a supressão, por paÍte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § l'do aÍ. 65 desa lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbaçào da ordem interna ou gueÍra ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo pnvo, independentemente do
pagamento obngatono de rndenrzações pelas sucesslvas e contratualmente rmprevrstas
desmobilizações e mobilizações e oúras previslas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direilo de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação,
o) - o atraso srprior a 90 (noyenta) dias dos pagamentos deüdos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já receiidos salvo em caso de calamidade pública, grave
âiÁ++i;-lvt iii â4 ,\;,1àÀ i.i.rr'iã ,ü. *irií *.x-..cal-,i Ctr}XITD.ITÀ-rtô Á ,li?;r^ á-

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a
situação;

PÀRAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a amplâ defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão deste ContÍato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as panes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCnIA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os sewiços deverão ser entregues conforme Cronograma constanle nos anexos planilhas orçamentárias, pane
integÍante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO O objeto do contrato será recebido conlbrme Cláusula Decima, sendo que os
§çrvlçu§ qu€ llao üllr§rrztsrcr d§ uuxurvu€s l"rróuir§ lla pruPusra E rlu curlar §critu rtsçusauus g (Juruuauus d

disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDo - A critério da Prefeitura Municipal de SÀo BERNARDO poderá ser concedido
novo pftrzo para rerebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2o vez, o crntrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no pram Maximo de t5 (quinze) dias corridos,
o:rh n rioa,r áa imiÁi. íaê M^ât;áâJâê it'râgi..B M À,. 9:l ila Li no I4Át§?.

CLÁSULA DÉCTMA QUINTA . DAs ALTERAÇÕES ffi
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Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍ. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DA PUBLICACÃO
Dentro do pram de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação

,^ 

-4-J- 

,i^-!J^sw Prvrlur! !v,,u4Lv.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o mmpetente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de âcordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
iaviiitiu s,ii 3 (irês) vias dÉ itsuai isür ç fúlliid, assiriadu pcia parics c icsicrlu.rriiras at'aixu.

São B l0 JanelÍo de

/ §.--
SUS SILVA DE SOUSA

RG: 23302 SSP,?A
r1oÍ: n.rA,l<t Áoa 1a

Secretário de

MARTTNS BRITO ME
CAE ITORA ESCOLAR

n' 35 189 000/0001-66
Nonato Martins BÍito

RG: 0286254948 GEJUSPC MÀ
CPt: 109.436.413-49

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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CPF
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PLANILHA GRAFTCA ADMINI STRAÇÀO

DESCRIÇÀO. ÀDMINISTRAçÁO UND UND VLR UNT VLR TOTÀL

CârÍilhâ coloridr - unidrdê a1.1.000.00

2{t.0r,lr 50.000,00

FÁTXA SOOXSOCM 29.250.00

Outdoorr {0 22.000,00und

CAPA DE PROCESSO 10.000 1,80 rt.000.00

fNVELOPE OFICIO und 20.000 I§O 30.000,00

Cârtâ, form:rh 2 15.000 lr0 llr.000.00

und E.{'00 8,00

CARTAZ À3 t5.000 1,65 21.7-50.00

BANNIR l,20X90CM 150 90,00 1J.500.00

FOI-DfR und

l0{t

30.000 1,10

85,00

33.000,00

&í)0,00

und 15.000 3,00 l-§.000,00CONVTTE CERIMONIÀL

200 r60,00 12.000.00Plâcâ com Estruúurâ

550,00

130 90,00 l1.700.00Adrsnl, lmprcssno digitrl metro

100 30,00 3.000,00CÀRIMBO AL|IIMÀTICO

und 100 15,00 1.500,00CÀRIMBO COMUM

{26.200.00

Pt/, . F0litr'i 11'
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J ENVELOPf, SACO PADRONIXi4ADO
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