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CONTRATO DE FORNECIMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREçOS Ne.0O5/ZOZI.
PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9 OO3/2021
PROCESSO

ADMINISTRATM

Ne. ns ZOZIOOO3

CoNTRATO Ne 20210300S006

l2OZl - CPL

cpl- pMsB/MA
CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM IÁDO, A
PR"EFEITURA MUr{tCIpAL DE SÂO BERNÁRDO/MÁ, ATRAVÉS
DA SECRf,TARTÁ DE EDUCÁQÃO/ Flfl{DO MUNtCtpAL DE
EDUCÂçÃO DE SÃO BERNARDO E DO OUT?O rÁDO A
EMPRESA: V. E. R(THA FERtrEIRA VW COiTÉRCIO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAçÂO/ FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÂO BERNARDO, inscrita no CNPI sob o 3O,2A.4?O IOOO1-50, com sede na Rua
Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MÁ, doravante denominada CONTRÁTÁNTE, neste ato, representada
pela Secret-iírio e Gestor da secretária de Educação sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de
ldentidade nq 57234A e do CPF nq 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
COMERCIO, inscrita no CNPI nq. 33.809.045/0001-60, sediada na Rua das Tulipas - 335 - Sala 01 - Jóquei Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, portador da Carteira de
Identidade Na 2?02338 SSP/PI e do CPF ne. 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI,

residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
pactuado, nos termos conüdos na propostâ objeto do PE nq OO3l2O2l, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Na
2OZ1OO03 /Zt. que se regerá pela Lei n.a 8.666/93, mediante as cláusulas e condições se8uintes:

cúusulA

PRJMEIRA - DO OBJEIO O presenre CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATM
CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição materiais de expediente, para a Secretaria de Educação
e Fundo Municipal de Educação lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital seus
anexos e a Proposta da Contratâda. Conforme preceituar o artigo 55 inciso X[ de vinculação ao edital de licitação ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitânte vencedor.
Ne

20210003/21 -

CúUSUIÁ SEGUNDA . Do vALoR
0 Valor global pela aquisiçâo do objeto contratual é de
três reais e nove centavo§), que inclui os Fibutos, encárgos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam
sobre o objeto do contrato.

MARCA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Na

UNID

QUANT

I

VR.

VR.

UNIT

TOTAL

65

Liga de elástico nq 18 [100gr)

MERCUR

pacote

BO

8,99

66

Livro de atas sem margem 100 folhas

TTLIBRÁ

unid

BO

LB,3

1,.464,00

67

Livro de atas sem margem 200 folhas

TILIBRÁ

unid

40

76,6

664,00

68

Livro de ponto 2 assinaturas l.00folhas

TILII]RA

uni d

40

71,9

476,00

69

Livro de protocolo

TILIBRA

unid

40

23

920,00

70

Marca texto diversas cores

DESART

unid

800

3,25

2.600,00

71

Marcador para quadro branco, caixa com 12

DESART

und

40

53,8

2.t52,00

DESART

unid
400

nrt

1.900,00

unidades

72

Marcador permanente (Pincel atômicol - resina
termoplástica, tinta a base de álcool, corantes e
adiüvos (azul, preto e vermelho) caixa com 12
unidades

7

L9,20

|

|
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Massa de modelar - composit'o: parafina, ceras e
pigmentos atóxicos com 12 cores
Papel a4 reciclado branco 210 x 297 mm resma com
500folhas, 7Sg/m2, em embalagem revestida
externamente com polipropileno resistente à
umidade.
Papel 44, medindo 21Ox297 com 10 remas

KOALA
CHAMEX

CHAMEX

un id

400

11,8

4.7

200

4't_,7

8.340.00

caixa

400

99

39.600,00

1,20

40,2

4.424,O0

100

32,5

3.2

15

20,00

resma

76

Papel cartão tamanho -TM A4

VMP

pacote

77

Papel color set, gramatura de no mÍnimo 150g/m2,
diversas cores, medindo aproximadamente 48,0 x

VMP

pacote
5

0,00

66,0 cms
7A

Papel crepon 0 4Sxzmts pacote com10 folhas

VMP

pacote

720

79

Papel madeira 66x96 com 100 folhas

VMP

pacote

40

80

Papel oficio 2, medindo 216x330, resma

com 500

CHAMEX

resma

Papel sulfite, formato a4, gramatura de no mínimo
75g/m, branco, embalagem de papel plasüficado,

CHAM EX

pacote

folhas

81

'r".800,00

3.360,00

100

27

2.700,00

BO

11,15

892,00

74,5

596,00

a2

com 100folhas resistente a umidade.
Papel adesivo - tm a4 (pacote com 50 und) 1509

PIMACO

pacote

83

Papel almaço com pauta 400 folhas

SPIRAL

resma

72

6L,7 7

84

Papel almaço

SPIRAL

resma

L2

6L,5

73

Papel camurça diversas cores pacote com 20 folhas

VMP

pacote

450,00

Papel celofane diversas cores com 50 folhas

VMP

pacote

t2
t2

37 ,5

86

78,4

940,80

a7

Papel color set diversas cores 1509/m2 48,00 x

VMP

pacote

72

30,25

363,00

t9t,65

l8s

s/ pauta com 400 folhas

68,00 pacotes com 20 folhas

88

Papel de seda pacote com 100 folhas

VMP

pacote

5

38,33

89

Papel Laminado com 40 folhas

VMP

pacote

8

56,4

7

4L,24
8,00

45t,20
84.853,09

TERCEIRÂ . Dos RECURSoS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFEIÚNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitâção correrão

cúUsUIÁ

por

conta

de Recursos:
EDUCAçÃO

12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
I2.36LOA32,2I97.OOOO - MANUT, E FUNC. DO ENSINO FUND, 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
QUARTA . Dos AcRÉsIMos E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
Íizerem necessários no fornecimento dos materiais, obieto deste contrato, até 250lo (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 1q da Lei 8.666/93.

cúsUIIT

cúusutÁ eutNTA - Do paAzo

DE

vrcÊNcn

O presente contrato entrará em vigor na datâ de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/72/2O21, 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.

cLíUsUIÁ sExTA - DA FISCAJ,IZAçÂo
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A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel Cutrim
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA SÚTIMÁ - Do PAGAJI,IENTo
O pagamento será efetuado após apresentaÉo 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 dâta do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADA do BANCO DO BRASIL: AGENCTA 2726-X CONTA CORRENTE: 53459.
5., uma vez satisfeitas as condições estabelecidas nêste Contrato.

- Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRÁTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
PARÁGRÂFO SEGUNDO

\,,

deÍinitivamente sanado.
PARAGRAFO 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 XIll da obrigação
da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualiÍicação 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.

CúUSUIÁ oITAvA - Do Rf,ATU§TE
O valor do presente Contrato só podeú ser reajustádo durante o prazo de sua ügênci4 se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSUIÁ NoNA. DAs oBRIGAcÔEs DA GoNTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
Acompanhar e âscalizar a execução do contrato;

a)
b)

Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inüolabilidade das embalagens, 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)

Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos
omissos;
As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
Receber o obieto do contrato na forma do arL 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

d)
e)

DÉCIMA . DAs oBRIGAcÔEs DA CoNTRÁTADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATÁDA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste conEato mediante emissão de Nota de Empenho ou ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrita
observância a sua proposta e âo Anexo VI, observando a qualidade.

cúUsUIÁ

c) Manter preposto com

anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

. TOLHA NO
.1CÊSSO a
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servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Educação, quando solicitado;

d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário adminisFativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de

seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
D Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, 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 excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face
da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretãria Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLíSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA. DAs PENAUDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará

a CONTRATADA as sanções

previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARíGRAFO PRIMERO - O atraso injusüficado 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 yalor do
fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).
PAR/ÁGRAFO SEGUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRÂTANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecuÉo total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contrâtâr com

a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea'1".
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita 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 multâ de mora.

cúsULA

DÉCIMA SEGUNDA - DA REscIsÃo
A inexecufo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.

Constituem motivos para a rescisão deste Confi?to:
a) - o não cumprimento de cláusulas mntratuais, especiRcações, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especincações, projetos e prazos;
cJ - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inÍcio da obr4 servÍço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justâ causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
0 - a subcontratâção totâl ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçào não
admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e fiscalizâr a sua execução, assim como as Secretâria Municipal de
Secretãria Municipal de Educação;
h) - o cometlmento relterado de faltas na sua execuÉo, anotadas na forma do § l.e do art.67
desta Lei Federal ne 8.666/93;
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ilisTo

+

/é

i) - a decretação ou a instâuração de insolvência civil;
i) - a dissoluÉo da sociedade ou o falecimenro da CONTITATADA;
kl - a alteração social ou a modificafro da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
I) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera âdministrativa a que estrá 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 § lq do arL 65 destâ 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 repetidâs suspensões que totâlizem o mesmo prazo,
independentemente do
paBamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstâs, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,
o direito de optâr pelâ 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 recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensâo do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação;
PARIíGRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARríGRÁrO SEGIJNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alÍneas â' a'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
hala conveniência para a CONTRATANTE;

iudicialmente, nos termos da legislação.

cúsULA DÉCIMA TERCEIRÂ - Do

REGEBIITTENTo Dos PRoDUTOS
Os servigos deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PARíGRÂFO PRIMEIRO - O obieto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que
não satisfizerem as condições citadas na propostá e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRÂTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

- A crirério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a reieição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notiÍicada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades prevlstas no Art 87 ílâlÁ a" A.666/93;

PARi(GRAFO SEGUNDO

CL$UTÂ DÉGIMA QUINTÂ - DÁs ALITRAçÔE5

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas jusfificâtivas, no caso previsto no art. da Lei n" A.666/93.

cúUsUIÁ

DÉCIMA sExTA - DA PUBUCACÁO
Dentro do prazo de 2O (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente contrato.

cúusul,Á sÉ[MA - Do FoRo
0 foro da Comarca de sÃo BERNARDo no

Estado do Maranhão, será o competente para

dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.
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