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CONTRATO DE FORNECIMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nr. 005/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS OO3/2021
PROCESSo ADMINISTRATIVO Np. ne 20210003/2021 - CPL

CONTRATO Nq 2O21O3OO50O5 CPL. PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO
OUTR0 LÁDo A EMPRESA: V. E. ROCHA FERAEIRA VW
COMÉRCIO

A PREFEITURA MUNÍCIPAL DE sÃO BERNÁRDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no
CNPI ne 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Cenrro, SÃ0
BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representâda pelo Sr. FRANCISCO
DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade na 572348 e do CpF ne 182.609.183-15,
residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuiçôes legais que lhe
confere poderes para celebrar com a empresa: V. E. ROCHA FERREIRA VW COMÉRClO, insôrita no CNpJ ne.
33.809.045/0001-60, sediada na Rua das Tulipas - 335 - Sala 01 - lóquei - Teresina/Pl, neste ato
representada pelo Senhor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães PetiL portador da Carteira de tdentidade Nq
2202338 SSP/Pl e do CPF na. 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, residente
e domiciliado na cidade de Teresina/Pl doravante denominada CONTRATADÀ têm entre si justo e
pactuado, nos termos conridos na proposta obieto do PE ne 003/2021, e PRocESSo ADMINISTRATIVO Na.
202L0003 /2021 que se regerá pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO O presente CONTRATO tem por base tegal o PROCESS0
ADMINISTRATIVO Na ?0210003 /2021- CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de Materiais de
expediente, para atendimento da Secretaria de Administração; Integram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar
o artigo 55 inciso XI de ünculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e
a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisiÉo do ob.ieto contratual é de R$: 42.407.38 (Quarenta e dois mil ouatrocentos e
sete reais e trinta e oito centavosl, oue inclu i os tributos. encarsos, frete ou desoesas de oualouer natureza
que incidam sobre o obieto do contrato.

Na DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UN ID QUANl' VR.
UNIT

VR.

TOTAL
65 Liga de elástico ne 18 (100gr) MERCUR pacote 4,99 359,60

66 Livro de atas sem margem 100 folhas u nid 18,3 7 32,OO

Livro de atas sem margem 200 folhas TILIBRÁ unid 20 L6,6 332,00

6B Livro de ponto 2 assinaturas 100folhas TILItsRA un id 20 11,9 238,00

69 Livro de protocolo TILIBRA un id 20 460,00

70 Marca texto diversas cores DESART un id 400 3,25 1.300.00

7l Marcador para quadro branco, caixa com 12
unidades

r, ESA RT und 20 5 3,8 1.076,00

Marcador permanente (Pincêl atômico) - resina
termopliística, tinta a base de álcool, corantes e

aditivos (azul, preto e vermelho] caixa com 12
unidades

DESARl' un id 200 4,7 5 950,00
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCn: As despesas decorrentes da contratação da presente Iicitação correrão

por conta de Recursos:

ADMINISTRÂÇÃO
O4.722.OOSO,2OT2.OOOO - MANUTENçÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMTNISTRAÇÃO

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.t22.083s.220C0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊHCLe OO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

CúsULA QUARTA - Dos AcRÉsIMos E SUPRESSÔES

A CONTRATADA nca obrigadâ a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco)
por cento do valor inicial atualizado do contrato, em obsêrvância ao arL 65 § 1q da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato enEará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-áno dia3l/12/2021, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso l, da Lei na 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração; Sr.

lzafliel Cutrlm Bogéa que poderá a qualquer tempg, determinaÍ o que for necessárlo à reBulaalzaçâo dà

Massa de modelar - composição: parafina, ceras e
pigmentos atóxicos com 12 cores

KOALA unid 200 11,8 2.360,00

74 Papel a4 reciclado branco 210 x 297 mm resma
com Soofolhas, 759/m2, em embalagem revestida
externamente com polipropileno resistente à

umidade.

CHAMEX resma 100 4t,7 4.770,O0

75 Papel 44, medindo 210x297 com l0remas CHAMEX catxa 200 99 19.800,00

76 Papel cartão tamanho -TM A4 VMP pacote 60 40,2 2.412,O0

77 Papel color set, gramatura de no mÍnimo
1509/m2, diversas cores, medindo
aproximadam€nte 48,0 x 66,0 cms

VMP pacote 50 32,5 1.625,00

7A Papel crepon 0 48x2mts pacote com1.0 folhas VMP pacote 15 900,00

Papel madeira 66x96 com 100 folhas. VMP pacote z0 a4 1.680,00

1.350,0080 Papel ofício 2, medindo 216x330, resma com 500
folhas

CHAMEX resma 50 27

81 Papel sulfite, formato a4, gramatura de no
mínimo 759/m, branco, embalagem de papel
plastificado, com 1o0folhas resistente a umidade.

CHAMEX pacote 11,15 446,00

a2 Papel adesivo - tm a4 (pacote com 50 undJ 1509 PIMACO pacote 4 7 4,5 298,00

83 Papel almaço com pauta 400 íolhas SPIRAI. res ma 6 6L,7 7 370,62

369,0084 Papel almaço s/ pautâ com 400 folhas SPIRAT resma 6 61,5

85 Papel camurça diversas cores pacote com 20 folhas VMP pacote 6 37 ,5 225,00

VMP pacote 6 78,4 470,4086 Papel celofane diversas cores com 50 folhas

VMP pacote 6 30,25a7 Papel color set diversas cores L50g/mZ 4A,OO x
68,00 pacote com 20 folhas

VMP pacote 2 38,33 76,6688 Papel de seda pacote com 100 folhas

VMP pacote 4 56,4 225,6089 Papel Laminado com ,10 folhas

42.407 ,38

I
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falta do fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PAtu(GRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditâdos em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 2726-X
C0NTA CORRENTE: 53459-5, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocomida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado,

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigaçôes por eles assumidas, todas as condições de habilitação e

qualifi cação exigidas na licitação.

PARÁGRAFo OUARTO - A CoNTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVA . DO REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua vi8ência, se houver
âumento autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NoNA - DAS 0BRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
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 outras obrigações, verificar a qualidade,
inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execuÉo do contrato
determinando o que for necessário a regularizafro das faltas ou defeitos observados;
cJ Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitáção
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em
todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representânte
deverão ser solicitadas, a seus superiores em temPo hábil para adoção das medidas
conveniêntes;
e) Recetrer o objeto do contrato na forma do art 73, inciso Il, alÍneas a e b da Lei

a.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAs oBRIGAçÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Notã de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a

qualidade.
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c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestâção
do serviço para representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as

L2:00 como sendo o horário administrativo para tratár sobre o contrato e serviços, de
segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação
em vigor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistâs, previdenciários, 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 êxcluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela
Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparax corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se veriRcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES
O descumprimento, totál ou parcial, por pârte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitârá a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ne A.666/93, aplicando nos
arti8os 81 a 88.

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

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fornecimento, até o limite de 10oÁ (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

aJ Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Conts"ato;

c) Suspensão temporária de participafro em licitâção e impedimento de contratár
com a administrafo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

e) As sanções preüstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alínea'b".

PAR(GRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitâ comunicação escritn à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CúsUtA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as

previstâs em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o nâo cumprimento de cláusulas contratuâis, especificações, Projetos ou prazosi

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, esPecificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

I
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d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou íornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

D - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato;
gl - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o comeümento reiterado de faltas na sua execução, anotãdas na forma do § 1a do
art. 67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretâçâo ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTTIATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
I) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 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 contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do arl 65 desta 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
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstâs, assegurado a

C0NTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (novental dias dos pa8amentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direito de optâr pela suspensão do cumprimento de suas
obrigaçôes até que seja normalizada a situação;

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração 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 conveniência para a CONTRATANTE;

iudicialmente, nos termos da legislafro.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues coníorme Cronograma constânte nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O obieto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADÀ para serem corrigidos, dentro do prazo estâbelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela Ze vez, o contrato poderá

?
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scr rescindido. 
^ 

CONTRA'IADÁ será notllicãda pârà rElularizar no pla?o Maximo de lj iqurrrz(rl ii,as
corridos, sob o risco dê incidir n6 p€nalidades plevistas no fut. 87 da l,ei n" 8.666/91.

cúsul.A DÉctMÂ eulNTÁ - oAs 
^L'rüRÁçÍ)risF.ste contrato podeú ser aherado, com as devidas jusdncatavas, no caso previsto no rrt. dJ l,ri r'

8-6ó6193.

CúUSULÁ DÉ(:IMÁ sExTA . DA PUBLICAÇÂO

Dentro do prazo de 20 (vlrltG) dlâs. cortados da suà assinatura. a C0iiTR^TANT[ pr(rt'rjrnu.rra a

publicação em resumo, do presGlte Contrâto.

cúusur./1 sÉTrMA - Do FoRo
0 foro da Comarca de SÀO BERNARDo no Estâdo do Marânhão, será o competente para dil'ttl:i: .:úvidis or.

pendêrcias resultânt s dêste ContÍalo.

E por 0stârcm dt lccrrdo, d confoime, l,)i r presente

instrumerto lavrado em 3 [três] vlas dê iSual feo rtes r teslrmrioh. s,rh.rt\,)

sÃo 2027
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fr-l tl,
\'. i, TERRIJIRA VW COMÉ,R(]IO

CNPI nÇ, 33.809.045/000 1'60.

Rafaet Ribeiro Coelho Guimaràes Pe!it

CPF n0.010.996.003'32
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