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PROCESSC

MODALIDÀDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

ESTADO DO MARAí{HÃO VISTO:

PR,AçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ CEI{TRO - SAO BERNARDO/MA
CÍ{PJ: O6.125.389/OO01-88

CONTRATO: 20200302001
PREGÃO PRESENCIAL SRP N'01.I/2020
PROCf, SSO ADMINISTRATIVO N". 2O2OOIOI7

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE LIM
LADO, A PREFEITURA MUNICTPAL DE SÂO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: MAURICIO & LUANA LTDA.

A PRLFEITURÂ MUNICIPAL Df, SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida
863 - Cenho, SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRÂTANTE, neste ato
pelo Gestor da Educação Sr.: RAIMUNDO NONATO CARVALHO RG: 91969798-4 SSP^4A
CPF: 099.15ó.133-34 residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida/MA no uso
de suas atribuições legais que lhe confere poderes paÍa celebraÍ com a empresâ: MAUzuCIO &
LUANA LTDA, inscrita no CNPJ n'. 25.329.94810001-16, sediada na Rua Orlando Carvalho
5 581 - Sala 03 - Santa Isabel - Teresina/Pl, neste ato represertada pelo Seúor: Maurício Portela
Martins Brito Passos, portador da Carteira de Identidade N'2229034 SSP/PI e do CPF n'.
984.834.393-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina,iPl doravante denominada
CONTRÂTADA, têm entÍe si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" O I4l2020 C PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2O2OO I O 17

e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 006/2020 que se regerá pela Lei n.o 8.666193,
mediante as cláusulas e condi@es seguinles:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O pres€nte CONTRATO tern por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATM N" 202001017 - CPL-PMSB, tendo pôr objeto execução dos
serviços de assessoria educacional. lntegram o pÍesente contÍato, independenternente de transcrição,
o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada Conforme preceituar o artigo 55 hciso Xl de
vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu ao conüte e a proposta do
licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contrahral é de R$: 272.000,00 ( duzentos e setenta e dois
mil reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre

o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCf,IROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrsntes da contratação da

presente licitação correrão por conta de Recursos:

12.361.0832.219'1.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40plo

339039 00G- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infaotil e pre-escola
339039 000 outros serviços de terceiros pessoajuridicâ
12.366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secÍetaÍia de educação
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
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PREFETTURA IIIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAflHÃO

PROCESSO J U) crF, l (, l f-
MODÂLIOÀDE

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO _
Cí{PJr 06.125.389/O001-88

CLÁSULA QUARTA - Dos ACRÉsTuos E ST]PRESSÔES
Á CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizsrem necessários no fomecímento dos materiais, objeto deste contr ato, até 25o/o
(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contÍâto, em observância ao art. 65 § lo da
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. Do PRÀzo DE VIGÊNCIA
o presente contrato eÍltÍará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l de dezembro
de 2020, podordo ser prorrogado, após manifestação das paÍtes envolvidas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA sExTA - DA FISCALAZAÇÃ0
A fiscalização do Contrato sení efetuada por servidor: Izaniel Curim Bogea - 841.8i0.693-72

designado pela Seoetaria de Educação que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário
à regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penúdades
previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA. Do PAGÀMENT0
O pagamento será efetuado após apres€ntação da Nota fiscal correspondente aos produtos adqüridos
já a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da datâ do atesto.

PARÂGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADd
medialte hansferência bancaria em conta corÍente da CONTRATADA do Banco BRASIL,
Agência 3507-6 Conta corrente 81247-1, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste
Contrato.

PARÁGRAFO Sf,GUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será
motivo de correção por parte da CONTRATADA e haveé em decorrênci4 suspensão do prazo de
pagamento até que o problerna seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO Tf,RCEIRO - A cada pagamento 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 apresentagão de Certidão negâtivâ de debito - CIrlD.
Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigaqão da contÍatada de mânter, duÍante
toda execuçâo do contralo, em compatibilidade com âs obrigações por eles assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARTiGRAFO OUARTO - A CONTRÀTANTE não pagani juros de mora por ataso no
pagaÍnento, cobrado através de documentos não hríbil, total ou paÍcialmente, bern como por motivo
de pendência ou descumprimento de condigões contrá,rias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato so podení ser reajustado durante o pnzo de sua vigênci4 se houver
aumento âutorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGA (loES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-â

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contÍato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente
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VISTO:
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO EERNARDO

ESTADO DO MARAIT'HAO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0OOl-EE

conhato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificaÍ a
qualidade, inüolabilidade das embalagens, estado de conservação e vúdade dos
pÍodutos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a çxecução
do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados;
c) Fomecer a quâlquer tempo e com o Miíximo de pÍestez4 mediante solicitação
escrita da CONTRÀTADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-
la em todos os casos omissos:
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
repÍesentânte deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção
das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do confato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666/93.

CLÁUSTILA DÉCIMA. DAS oBRIGAÇÕf,S DÂ CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em paÍe.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto dêstê contrato mediante emissão de Nota de Empeúo
ou Ordem de Serviços e cronogrrna de entrega fomecido pela Secretaria Municipal
de Educação, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a
qualidade.

c) Manter pÍeposto com anuência da Administração Municipal na localidade da
pÍestação do serviço para rspÍesentáJo na execução do conÍato e prestaÍ
esclarecimentos necesúrios ao servidor designado para acompanhaÍ e fiscalizar a
execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Educação, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administraúvo, compreendido enúe 16:00 h as

12:00 como sendo o horário administÍativo para tratáÍ sobre o contrato e serviços,
de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do prosente contrato
e de seus documentos integÍantes, com observância dos reqúsitos, bern como da
legislação em vigor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encaÍgos trabalhistas, previdencirários, e comerciais resultantes
da execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento
efetuado pela Secretaria Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigiÍ ou substituit as suÍrs expeÍrsas, no total ou em parte, o objeto
d€ste contrato em que se verificarern vicios, defeitos ou incorreções resütantes da
execução.

A PRIMEIRA - DAS PENALID
O descumprimento, total ou parcial, por pârte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666/93, aplicando
nos artigos 8l a 88.

PARTIGRAFO PRIMERO - O ât"so injustificado no cumprimento do objeto deste ConÍato
sujeitani a CONTRATADA, à multa de mora corespondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao

di4 sobre o valor do fornecimento, até o limite de l07o (dez por cento).
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PARr(GRÂFO SEGUI\IDO - Alem da múta indicada no pa g.rfo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defes4 aplicar à CONTRATADA na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 % (dez por corto) sobre o valoÍ do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contrataÍ com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licita ou contrataÍ com a Administração
Pública orquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alinea "b".

PARTIGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicaçâo
escrita à CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando
o fiurdamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de adveÍtências e multa de moÍa.

CLÁSULA DÉCtruA SEGUNDA. DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato eÍlseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais
e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projaos ou
prüos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
e pÍazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar
a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e pÍévia comunicação à

CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outÍeÍrL a sessão ou transferência total ou paÍcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contratol
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assirn como
as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Educação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na fonna do

§ 1" do art. 67 desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execução do conúato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo

administrativo a que se refere o contralo;
m) - a supressão, poÍ parte da CONTRATANTE, compras, acarretando
modificação do valor inicial do conrato além do limite permitido no § l" do art.

65 desta leil
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PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAOBERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OO01-88

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública"
grave perturbação da ordem intema ou guerr4 ou ainda por repetidas
suspensões que totalizern o mesmo prazo, independentemente do
pagaÍnento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e ouúas pÍevistas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o diÍeito de optar pela suspensão do
ctrmprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o aíaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebrdos salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerr4 assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pelâ suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

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

PARÁGRÂFO SEGUNDO A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilatoal e escrito da Adminisração nos casos

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da
licitação, desde que haja conveni&rcia para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECtrBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues cônforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçamenlárias, parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décimq sendo
que os serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e

colocados a disposigão da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos
entre as partes;

PARÁGRAFo SEcuNDo - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ssr

concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2u vez, o

contrato podeÍá seÍ rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Marimo
de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no ArÍ. 87 da Lei no

8.6ó6i93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificâtivas, no caso previsto no aÍ. da Lei no

8.666t93.

CLÁUSULA DÉCTMA SEXTA. DA PUBI..ICACÁO
Denúo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinúur4 a CONTRÂTANTE providenciará
a publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA sÉTtrlÍÂ - Do FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendôncias resultantes deste Contrato.

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTAOO DO MARAI{HÃO
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pRÂçA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
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E por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em 3 (três) üas de igual teor e form4 assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÃo BERNARDo(MA), 02 DE MARÇo DE 2O2O

VALHO
RG: 9 -4S
CPF: 099.15
Gestor da Educação e Fundo de Educação

(
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MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ n". 25.329.94El@01-16
Maurício Portela Martins Brito Pâssos

RG N" 2229034 SSP/PI
CPF n". 984.834.393-87
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