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12.3.3. Declwação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública
Municipal.

12.4 - A licitante, adj udicatíria ou contratadâ que deixar de entregar ou apresentaÍ
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a pÍoposta, falhar ou fiaudar na execução do contÍato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São
Bemardo solicitaní o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por
igual período, sem prejuízo da ação penal corÍespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São
Bemardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus

dados serão encamiúados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punível veúa causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias

úteis, contados da intimação poÍ parte da Secretaria Municipal de Educação, o Íespeclivo
valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação,
e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar seni encaminhado para inscrição em

Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no przvo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse

prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesr-no prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l - As inÍrações penais tipif,rcadas na Lei 8.6ó6/93 serão objeto de processo judicial da

foflna legalmente prevista, sem prej uizo das demals cominações aplrcáveis.

T4. DOS RECURSOS ORÇÁMENTÁRIOS

1.1.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Âta de Registro de

Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam

vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas cm momento oportuno:

15. DÁS DISPOSIÇÕES FINAIS

PC. Bern.rdo Coelho de Àlmcidr, n't63, CenÍro,Slo Bcrnardo - MÀ, Cf,P: 65.550-000
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15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de
lavratura de termo aütivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Eletrônico ISRP n".00312021 e seus anexos e as pÍopostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do
Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato,
inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual
teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE,
na forma do Art. ó0 da Lei 8.666193.

São Bemardo - MA, _ de de 2021

CONTRATANTE CONTRATADA

PC. Bernsrdo Coslho de Almeid., n't63, Centro,Stro BeÍnrrdo - MA' CEP: 65.550-000
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EDITAL IlE LICITAÇÃO
PREGÁO ELETRONICO SRP N" OO3/2021

ANEXO \TII

MINUTA DOCONTRATO

CONTRATOPESRPN' /2021,
PROC ESSO ÁD MIN ISTRÁTIVO N2O2IOOO3/21-CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRÁM A PREFEITUR"4
MUNICIPÁL DE SÃO BERNARDO,
ESTADO DO MÁRANHÃO E Á EMPRESÁ
(...).

Por este instrumento particular, a PREFÜ:ITLIRA 
^,{L|N|CIPAL 

DE SAO
BERNARDO, situada à , São Bemardo -147q inscrita no CNPJ sob o no

, neste ato ÍepÍesentada pelo prefeito municipal, Sr.
portador do Cédula de Identidade no .......................... e do CPF no

, a seguiÍ denominada CONTRATANTE, e a empresa
situada na .., inscrita no CNPJ sob o no ..., neste ato
representada pelo ........................-..., Sr. .., portadoÍ da Cedula de Identidade
no ............................ e do CPF no............. a seguir denominada CONTRATADA,
acoÍdam e justam firmar o presente ContÍato, nos terÍnos da Lei no 10.520102, Decreto no

10.024119 e subsidiariamente, no que coubeÍ, as disposições da Lei no 8.666193, assim como
pelas cláusulas a seguir expÍessas:

ChÍusula Segunla- DO FUNDAMENTO LEGÁL:
2. l.Este conüato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n'
00312021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei no 10.520102, Decreto n' 10.024119 e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a
integÍar este contrato.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

úlr I qr»r v.rLrirr l
I r r TOTAI

MARCAITEM

PC. Bernardo Coelho de Àlmcida, n't63, CeDrro,Sio Bernrrdo - MA, CEP: 65,550-000

,^

lPr0'tiSSO!o)rc,r c3
I í\]CDÁLIDADE ? )t

Chiusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. Registro de Preço para fi.úuras Aquisição de material de expediente, para atender as

necessidades das secretarias municipais de São Bernardo,Ma.

Chiusula Terceira - DO VÁLOR CONTRATUÁL:
3. 1 . Pela execução do objeto ora contratado, a ContÍatante pagará à Contratada o valor global
de RS _ (...), conforme descrição dos pÍodutos abaixo:
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02

03

04

(Tabela Ilustrativa)

ChÍusula Quaría- DOS RECaRSOS FINANCEIROS:
4. l.As despesas decorrentes da presente licitação conerão poÍ conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventuÍa se fizerem necessárias, atraves de ordem de fomecimento correspondente:
DOTAÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO
04 1220050.2012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA MUNTCTPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
3 3.90 30.00 - Material De Consumo
10.122.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
CORONAüRUS (COVID-19)
3.3.90.30 00 - Material De Consumo
EDUCAÇÃO
12 361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRTA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.t22.0050.2073.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSTSTÊNCrA
SOCIAL
3 3 90 30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.2094.0000 - MANT.J-IENÇÃO SERV DE CONVIV. E FORTAL. DE
VINCULO.SCFV
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0834.2093.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃO
3,3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
coRoNAvÍRUS (COVTD-l 9)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2097.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-
CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
SAÚDE
IO.I22.0839.2206.0000 . ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
coRoNAúRUS (COvrD-Ig)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNTCTPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

PC, Bernardo Coelho dê Âlmeida, n" 863, CentÍo,Sio Bernardo - MA, CEP; 65.550-000
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10.301.0340.2072.0000 - MANUTENÇÃO DO pAB - FrXO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.305.0340.2070 0000
EPIDEMIOLOGICA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

Ctuiusula Satta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificadas no TeÍno de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualqueÍ tipo de reclamação por parte da
inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às

especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fomecidos integralmente e de forma inintemrpta.

ó.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Chíusula Sétima- DO PÁGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referenle aos produtos fomecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada estii em dia com as obrigações peÍante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Debitos como o
INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal
de fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
tambem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7 .2. E vedada expressamente a realiz.ação 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 CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 .

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

MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA

PC. Bernrrdo Coelho de Almeidr, n't6f,, Centro,slo Bern.rdo - MÀ, CEP: 65.550-000

I

Chíusula Quinta - DA VINGÊNCIÁ:
5. 1 . O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 meses.
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CkÍusula Oitava- DÁ RECOMnOSTÃO DO EqUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINÁNCEIRO DO CONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuad4 nos termos do art. 65, inciso II, alinea d, da Lei no 8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cüiusula Nona - DÁ FISCALIZÁÇÃO:
9.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exeÍcer as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.

Cláusula Décima- DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDÁDES DAS PÁRTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada peÍceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
I 0.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
pÍesente contrato;

II) fomecer os produtos, rigorosamente nas especiÍicações, pr.vos e condiçôes
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de
provimento inintemrptamente, no caso de manuten$o sempre que requisitado
conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretarias
municipais.

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

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
\rl) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE,

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

Ml)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos lortuitos ou de força
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do lato e

apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em ate O5(cinco) dias
consecutivos, a partir de sua ocorÍênci4 sob pena de não serem considerados;

Mll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contÍato;

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

obrigações assumidas;
X)a Contratada respondeÉ, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindoJhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da
Contratante deverão ser trocados;

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

PC. Be.nrrdo Coelho de Alú€id., n't6J, CenÍro,§ão Bern!rdo - MÁ, CEP:65.550-000
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I O.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompanlur a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

Clriwula Décima Primeira- DÁ TROCA EWNTAAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, seú realizada
através de protocolo.

ll.2.Neúuma outra forma sení considerada como prova de entrega de documentos.

Ckúusula Décima Segunda - DÁ RESCIS.íO DO CONTRATO:
l2.l.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso D(, da Lei no 8.666193 e suas alterações nos casos pÍevistos nos artigos 77 e 78 da
referida lei.

Cltiusuta Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDÁDES:
13. l.A licitante que ensejar o ÍetaÍdamento da execução do certame, não mantiver a pÍoposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometeÍ fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficaú impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bemardo,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdwarem os motivos determinantes da punição
ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual periodo, sem
prejuízo das demais cominações legais.

l3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por

cento), calculada sobre o valor do conúato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas,

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

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contrataÍ 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 preústa no item 13.3.1, não prejudica a incidôncia
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,

PC, Bêrnsrdo Coelho de Almeidr, n'863, Centro,sio BeÍnàrdo - MÀ, CfP: 65.550-000
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principalmente, sem pÍejuizo de outras hipóteses, em caso de reincidência
de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadrmplemento de eventuais cotas mensais. expressamente previstas.
facultada a defesa préüa do interessado, no prÍvo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 13-3 2 e 13.3.3, facultada a defesa previa do interessado, no pÍazo
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 apÍesentar como aquela mais vantajosâ, pela ordem de
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para
as providências cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterioÍ, ficará sujeita às

mesmas condições estabelecidas neste Edital.

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

ChÍusula Décima Quarta- DOS CASO.§ OMI§§O§:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520i02, Decreto n' 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CfuÍusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1-Fica eleito o foro da Comarca de São Bemardo, 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 justos e contratados, as partes assinam o pÍesente contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

São Bemardo (MA), ... . de . de 2021

Sec. Municipal de Admini stração
Manoel Jesus Silva de Sousa

Contratada

PC. Bernrrdo Coellro de alm€i.I., n'tóJ, CcDa.o,Sao B.rtrrrdo - MA, CEP: 65.55O-0O0
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP n'003/2021, possui
40 (Quarenta) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas,

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bemardo,
Estado do Maranhão, em 02 de fevereiro de 2021.

tC

'.//'

í{k*,r*k /"' '1' '} :'Pregoeira Municipal
Eliza Dos Santos Araújo Lima Manoe Jesus Silva de Sousa

PC. Bernrrdo Coelho dc Àhneide, n'E63, Centro,São Bcrnardo - MÁ' CEP: 65 550-000

ú

TERMO DE ENCERRÂMENTO

4


