
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAçÃO
FUÍ{DO MUNICIPAT OE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARD

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420/0001-50

PIú .Folil.1tJo

PROCESsO

MODA:.IDATi

JlT9,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2OI9IIOO4 CPL- PMSB/MA
Contrato no 20200115002 CPL PMSB/il{Â
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:02612019

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADo, A PREFEITURA MUNICIPAL oE sÃo
BERNARDO/MA, ATRAVES DA SECRETARIA
oe eouclçÃo/ luN_Do MUNtctPAL DE
EDUCAÇÃo or sÃo BERNARDo E Do
OUTRO LADO A EMPRESA: PILARES DO
SABER LTDA. PILARES DO SABER.

A PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVES DA SECRETARIA
DE EDLTCAÇÀO/ FUNDO MLINICTPAL DE EDUCAÇÀO oe SÀO BERNARDO. inscrira no
CNPJ sob o 30.728.42010001-50, com sede na Rua Cônego Nestor SÀ- Centro - São
Bemardo/Md doravante denominada CONTRATANTE, Íreste ato, representada pelo sr.

RAIMUNDO NONATO CARVALHO poÍtador do RG: 91969798-4 SSPÀ4A e CPF:
099.156.133-34 , residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida" no uso de suas

atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a smpresa: PILARES DO SABER
LTDA - PILARES DO SABER, inscrita no CNPJ no. 23.607.757 /OOOI-43, sediada na Av. Daniel
de La Touche nr. 08 - Loja 08 Cond. Vila La Touche Center - Cohajap - São Luis/MA, neste ato
representada pelo Senhor: Almir de Jesus Leite Silv4 portador da CaÍeira de ldentidade N"
000012675993-6 SSP^4A e do CPF n'. 235.548.003-68, residente e domiciliado na eidade de

São LuiVMd doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos teÍmos
contidos na proposta objeto do PP n" 029/2019 -, e PROCESSO ADMINISTRATIVO No

20200115002 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 0262019 que se regerá pela Lei n.o

8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRTMEIRA - Do oBrETo o presente CoNTRATo tem por base legal o

PROCESSO ADMINISTRATM N' -20200115002 CPL-PMSB, tendo por objeto

fomecimento de bibliotecas. IntegÍam o presente contrato, independentemente de transcrição, o

Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso K de

vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu ao convite e a proposta do

licitante vencedor.

CLAUSULA Sf,GUNDA - DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contrâtual é de R§: 163.832'00( cento e sessentâ e três mil
oitocentos e trinta e dois reais), que inclui os tributos, encaÍgos, ftete ou despesas de qualquer
natureza que incidam sobre o objeto do contÍato.
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CLÁUSULA TI,RCEIRA - DoS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrmtes da conÍatação da
presente licitação correÍão por conta de Recursos:

12.361.0832.2197.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40olo

339039 000 outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajuridica
12366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
33$39 000 outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secretaria de educaçâo
339039 000- ouhos serviços de teÍceiros pessoajurídica

CLÁSULA QUARTA. Dos ACRÉSIMoS E SUPRESSÕES

À CONÍRÂTADA fica obrigada a aceitar, nas m€smas condições contratuais, os acréscirnos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25o/o

(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizadô do contrato, em observância ao art. 65 § 1" da
Lei 8.666193.

CLAUSULA QTIINTA - DO PRAZO DE VIGf,NCIA

O presente contrato entrârá em ügor na data de sua assinaJurâ 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'8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscúzação do Contrato seÍá efetuadâ por servidor designado pela Secretaria de -Educação SR.

Izaniel Cutrim Boge4 que poderá a qualqueÍ tempo. deterÍninar o qu€ for necessírio à regularizaçâo

da falta do fornecimento observando, bem como pÍopor a aplicação das penalidades previstas deste

instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTO

O pagamento será ef*uado após apresentaÉo da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos
já a Nota Fiscal deve está deüdamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de

até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão ffeditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria em cônta corrente da CONTRATADA do Banco CAIXA
ECONôMICA FEDERAL, Agencia 3585 OPERAÇÀO: fi)3 - Conta conente -1244-5, uma vez
satisfeitas as condições estabelecides neste ConÍalo.

PARÁGRAFO SEGUNDo - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será

motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de
pâgamento âté que o problema seja definitivamente sanado. w
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PARAGRÂFO TERCf,IRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço -
FGTS. Tal comprovação será feita mediante apÍesentação de Certidão negativa de debito - CND.
Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante
toda execução do conhato, em compatibilidade com as obriga@es por eles assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATÂN'I'E não pagará juros de mora por atraso no
pagamento, cobrado através de documcntos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo
de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CL(USULA oITAvA - Do Rf,,AJUsTf,,
O valor do presente Contrato ú poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver
aumento autorizâdo pelo govemo Federal.

CLÁUST]LA NONA - DAs OBRIGACÕES DA CONTRATANTI,
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente

contrato. Ao servidor designado, compete entre outÍas obrigações, verificar a
qualidade, inviolabilidade das ernbalagens, estado de conservação e validade dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução
do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitaçâo
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-
la em todos os casos omissos;
d) As decisôes e providencias que ultrapassaÍeÍn as competências, do
rêpresentante deveÍão ser solicitadas, a seus superiores em ternpo hábil para adoção

dns medidas convenientes:
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alineas a e b da Lei
8.666t93.

CLÁUSTILA DÉcrua - DAS oBRTGACÕrs oa CONTRATADA

() presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transl'erênci4 no todo ou em parte

A CONTRATADA obrigar- se-á a:

a) EntregaÍ os serviços objeto deste contrato mediante ernissão de Notade Errrpeúo
ou Ordem de Serviços e cronograma de enÍega fomecido pela Secretaria Municipal
de Aúninistração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando
a qualidade.
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c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da
prestação do serviço para representáJo na execução do contÍato e pÍestaÍ
esclarecimentos necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a
execuçào do fornecimento, e a Secretaria Mruricipai de Administraçâo, quando
solicitado;

d) Observar o honírio do bibliotecas administrativo, compreendido entre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e sewiços,
de segunda a sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integÍantes, com obsen ância dos reqüsitos, bem como da

legislagão em ügor para perfeita execuçâo do contrato;

f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relaavas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos uaballústas, preúdenciários, e cotrerciais resultantes
da execuçâo 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 exclúndo ou
reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento
efetuado pela Secretaria Municipai de Administração;

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução.

CLASULA DECIMÂ PRIMEIRÀ - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora

estabelecidas, sujeitaÍá a CON-IRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando

nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato

sujeitará a CONTRATADA, à multa de rnora coÍrespondente a 0,3%o (três centésimos por cento) ao

di4 sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PARTIGRAFO Sf,,GUNDO - Alán da multa indicada no pariígrafo anterior, a CONTRATANTE
poder4 garantida a pÍévia defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou

parcial do Contrato. as seguintes sançôes:

a) Advertência;

b) Multa de 10 %o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) Suspensão temporária de paúicipação em licitação e impedimento de

contratar com a adrüristÍação, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçào.

e) As sanções prêvistâs nas alíncas "d" podefldo sor aplicadas
conjuntamente com a preüsta na alínea "b".

PÀRAGRÂFO TERCEIRO Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicaçào
escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constaÍrdo o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLASLILA DE(;I}{A SEGUNDA. DA RESCISÃO

A ixexecução total ou parcial deste coltrato enseja a sua rescisâo, com as conseqüências contratuais
e as previstas em lei.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;

b) - o cumprirnento irrogular dc cláusulâs contratuais, espocificações, projotos
e pmzos,

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 início da obra, serviço ou fomecimento;

e) - a paralisação do fornecimento, sern justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontrataçâo total ou parcial do seu obiao, a associagâo da

CONTRATADA com outrem, a sessão ou transferência total ou paÍcial, bem

como a fusão, cisão ou incorporagão não admitidas no edital e no conÍatol

g) - o desatendimorto das determinações regulares ernanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhaÍ e fiscalizar a sua execução, assim como
as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;

h) - o cometimento reitsrado de faltas na sua execução, anotadas na fonÍa do

§ l" do art. 67 desta Lei Federal n" 8.66ó193;

i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;

j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutuÍa da

CONTRATADÀ que prejudique a execução do contrato;

l) - razões de hteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justifrcadas e deteÍminadas p€la máxirna autoridade da esfera administrativa a

».-
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que está subordinado a CONTRATANTE e

administrativo a que se refere o contrato;

VISTO;

exaradas no processo

m) - a supressão, por partÊ da CONTRATANTE, compras, acârretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § l" do art.

65 desta lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e únte) dias, salvo ern caso de calanidade pública,
grave perlulbação da ordem intema ou gueÍrq ou ainda por repetidas
suspensões que totalizern o mesmo prazo, indepandenternente do

pagarnento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
impreüstas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses cÍlsoi o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já rscebidos salvo ern caso de

calamidade públicÀ gÍave perhÍbação da ordern interna ou guerr4 assegurado

a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a sinração;

PARTiGRAFO PRIMf,IRO - Os casos de rescisão conúatual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRÁFO Sf,GUNDO - A rescisâo deste Contrato podeÍá seÍ:

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 paÍes, reduzidas a teÍmo no processo da
licitaçâo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser enúegues conforme Cronograma constante nos aÍlexos planilhas

orçamentárias, parte integrante deste.

PAkIGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décim4 sendo

que os serviços que não satisfizerern as condi@es citadas na proposta e no edital serão recusados e

colocados a disposição da CONTRATADA, paÍa serem corrigidos, dentÍo do prazo estabelecidos

entre as partes;

PARÁGRAFO Sf,GUNDO - A critério da Prefeiturâ Municipal de SÀo BERNARDO poderá ser

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

».
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contÍato poderá ssr rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Arú. 87 da Lei no
8.666t93;

CLÁSULA DÉCtrvIA QUtr{TA - DAS ÀLTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificatir.as, no caso previsto no art. da Lei no

8.ffit93.

CLAUSULA Df,CIMA SEXTA. DA PUBLTCACÃO
Denro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRÀTANTE providenciará

a publicação ern Íesumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste ContÍato.

E por estaron de acordo. depois de lido e acbado conforme, foi o presente

instrumento lavrado ern 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testeÍnunhas abaixo.

São Bemardo-MA, l5 de janeiro de 2020

ATO CAR r*1o
SPÀ,ÍA

CPF: 099.156.13 -34
Gestor da eF de Educação

í

PILARES DO SABER LTDA. PILARES DO SABER
CNPJ n". 23.607.757 10001 -43
Almir de Jesus Leite Silva
RG: N' 000012675993-6 SSPA4A

CPF n'. 235.548.003-68
CONTRATADA

l'

CPF
CPF

I

RG: 91969798-4

/.

TESTEMUNHAS:
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ITEM DESCRTÇÃO - BIBLTOTECAS UNT) QTD VAI-OR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

I Cantiúo da Leitura - História em quadruúlos Atendc Eruino
Fundanertal L Composto por 90 livros, acoopanha cstaIúe
para acomodriJos. PAE EDITORA

Ur IO

5168.00
51.680,00

) Espaço Culturat ltinerante - bibliotcca comudlária voltada
para ttdos os públicos, dc hfantil à 3' idade. Aconrpaúa
2.040 lirros, mesas e cadeiras. tenda p iogrilica" 4
contêineÍs paa armazenar os liwos. PAE EDITORA

Und 1

44.986.00

44.986.00
lnclusoteca - bilblioteci voltada para atender alunos excluidos
da efetivação & direito à educação e qu€ estâo fora da escola
ou enFcntam bar.eiras para a participação nos proccssos de
aprcndiilagcm cscolar. Matcrial cspccifico para aicndimcnto
para sala de recursos, composta por 70 livros espe{iais para

alunos c acoryo especial para os profcssores. Faz padc do
prcieto, jogos de cslimulaçâo e móvel para acondicionar todo
o material da lrclusotcca. PAE EDI'I ORA

Und

13.298_ )

53.192.00
l Musicalizando - Acervo completo e dinâmico para o ensino

da música no contexlo escolaÍ. Composto por 7 liwos e os

s€guintes insúumÇnbs: I mini teclado, I rnini violão, I flauta
doce, I pandsto e I tamboÍ. PAE EDITORA

Und 6

2.329.00

13.974,00

163.832,00
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