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PROCESSO

MODALIDADE

VISTO
s€cRETARtA MUÍ{tctpAr oE EoucÂçÁo

FUNDO MUI{ICIPAT DE EDUCAçÁO
PREFEITURA MUÍ{ICIPAI. DE SÃO B€RÍ{ARDO

ESIADO OO MARAI{HÃO
CÍ{PJ : 30.728.420/0001-so

CONTRATO DE FORNECIMENTO

ATA n-E REGTSTRO DE PREÇOS N". 00E/202t.
PREGAO ELETRôr-tCO SRp ti. O0Sn02t
PROCES§O ADMtN|STRATIVO N.. 2o2tOOO1t2o2t _ CpL

Co§TRATO N" 2021100600ó cpl- pIIsB/ItÂ

CoNTRATO QtrE EN',TRE Sr l-AzEllt, DU LIt l,{Do. A
PREFEITIIRA IIII:'iI('IPAL DE SÃO BERNARD()iMA.
Â]'R{Vf,S DA SECRETAR1Á DE EDUCAÇÃO/ TU:\DO
]IÍUNICTPÂL DE EDTi(]ÂÇÂO DE SÃO Bf,RNARDO f, DO
OtiTRO r.AIx) Â EMPRESA: f,DSON p (:OSTA Jt"iNtOR
EIRELI.iIIE

A PREFEITURA MUNICIPAI- DE SA.O BERNARDO/MA, ATRAVES DA SECRETAR]A DE EDUCAÇÀO/ FUNDO
MUNICIPAT" DE EDUCAÇÃO DE SÀO BERNARDO. rnscrita no CNPJ sob o 30.728 420/0OOl-50. com sede na Rua
Cônego Nestor SAÍ- Centro - São BernardoMA. doravante denominada COIiTRATANTE. nese aro. representada pela
Secrelario e Gestor da s€cretári8 de Fiucação sr FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALH{). ponadoÍ da Cedula de
ldertidade n" 5723.18 edoCPF n" l8:609 183'15. resiCente e dcr:ricili:ds :r: ciCadr de.r.lag:!h!es ds l!meide-. ro uso de
suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresô EDSON P COSTA JIjNIOR EIRELI-ME. com
sede na Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira.n98ó0,Sala-A.BainorSão Cristóvão Teresina/PI-CF.P ó4 055-0l0.inscrita
no CNPJ sú n' 35 187 27Ei0@l-02. por intermálio do seu repres€ntante Legal Edson PinheiÍo Costa Junior, ponador da
cédula de idenüdade n" 1619O096-X SSP-SP e CPF n'4l7.ji8.l7l-15. doravante denominada CONTRATADA. rêm enúe
si .iuslo € pacuado. nos teÍmos cootidos na pÍoposta objeto do PP n' 005/2021. e PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
20210q)7/21 . oue se reserá oela Lei n.' 8 6ó6/93. mediante as cláusulas e condicôes seguintes.

CLÁLiSULA PRIMEIRA - DO OBIETO O presenre CONTRÀTO tem por bâs€ legal o PROC:ESSO
ADMINISTRÂTIVO N" 2021m07l21 - ('PL-PMSB, tendo poÍ objero -rtquisiçào de livros didáticos para educação

inÍhntil. fundamental I e I I e EJA para atendimento da rede de ensino do munisipio de São Bernardoy'Ma, lntegram o presente

contrato, independentemente de transcrição, o edilal ssJs anexos e a Proposla da Contratadâ Conforme preceituar o anigo
55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inerigiu. ao conr ite e a proposta do licitantc
vencedor

CLÁIISTJLA SEGTINDA . DO VALOR
O valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$ R§ 2óó.760.fl) (duzenros e sessenta e seis mil. rtecentos e

§35§ç1lêlc!§), que inclui os tributos, ercargos. frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobrc o objeto do contrato

CLÁUSTiLA TERCEIRA. DOS RICURSOS FTNÁNCEIROS
DOS TERjftOS Df, RfFERÊNCIA As despesas decorrentes da coDÍataçào da presente liçitação correrào por conta de

Recursos

EDUCAÇÃO
12 36I OO5O 2035 OOOO - MANLíTENÇÀO DA SECREATR1A DE EDUCAÇÀO

rr^.^.i-l ri- a^^.,.-^
12.161.0E32 2197.0000 - MANUT. E FLNC. DO Err"SlNO FUND. 40p.'t,

3 3 90 l0 00 - Material De Consumo

cr,Ást;I,Â etÍARTÀ - Dos ÀcRÉstMOs E suPREssÓf,s
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas nresmas condi@es contratuais. os acréscimos ou supressôes que se fizerem
necessários no fomecimento doq maleriais úieto deste contratD ate 2 -(q,h ívinte e cincÔ) oor cenlo do valor inicial âtr râii7âdo

do contÍato, em úservância ao art 65 § I'da t,ei 8 ó6ó/9-]

EDsoN fjjf::;tr
PTNHERO COsIA FiHEio .dÀ
,uNto8ít 73382 lN'oRrl7r*)nr5

( t.it st 1,.\Qtrl\*I.1 - D() PRAZ() Í)[] Vl(;Ê\( 1.{



. FOLHA NO ?s9
PROCESSO ! ctl ^Iôoc +l Lr

MODATIDADE

VISTO
SECRETARIA MUÍ{tctpAr DE EDUcAçÂo

FUÍ{oo MUiIctpAt DE EDUcAçÀo
PRETEíIURA MUNICIPAI. DE sÂo BERNARDo

EsÍADo Do MARAIHÃo
CNPI: 30.72E.420/00O1-50

O pÍe_sente contrsto entÍará em vigor na dsta de sua assinatura e findar-r-á no dia 3l/1212021, podendo ser pronogado, após
manifestrção das panes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme anigo 57, inciso I, da [.ei n. 1.666,193, e suas
alteÍaçôes.

cúusuLA sExrA - DA FrscAltzAÇÃo
A fiscalizaçào do Contrato será ef€tuada por sewidor designado pela Secretaria de administ.ação. Sr lzaniel Curim Bogea
que poderá a qualquer tem;n, determinar o que for necessário à regularizaçâo da falta do lbmecimento úservando. bem
como propor a aplicaçâo das p€nalidades previstas de$e instrumenlo.

cúusuLA sÉ'r'rMA - Do pAGAlnuN't'(,
O pagamento será efetuado após apÍesenlsção da Nota liscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota F'iscal deve
estâr devidamente âtestada pelo Setor Competenle e será efetivado no prâzo de até j0 (trinlâ) dias contados da data do atesto

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagam«ttos, serâo creditados em nome da CONTRATADA. mediante transferência
bancaria em conta corÍente da CONTRATADA da Agência n' 3507{, Conta Conente no 8l 2ó5 Banco do Brasil Codigo
(00i ) urta vcz saiis[ciks as e,urttliçôrs estabçiwirJas rrcriç Cuniratu

PÂRAGRAFO SIGUNDO - Qualquer erro t» omissâo ocorrida na documexação fiscal será motivo de correção por pane
da CONTRÁTADA e haverá. em deconêacia- suspenúo do prazo de pagamento até que o prúlema seja detiniti\ amente
sanado.

P.\R{GR{FO TERCEIRO - A cada pagarnenlc realizadc. a CONTR{T.{D.{ deverá comprcvar sua regutariuaçãc fiscal
e corn o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Sen'iço - FGTS. l'al comprovação sera feita mediante
âpres€ntação de Certidào negativa de debito - (lND. Bem como. manter conforme anigo 55 inciso Xlll da obÍigação da
contrâtâda de maÍlter, durante toda execução do conrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas
as condi@s de habilihçâo e qualificsÉo exigidas na licitação

PAR{GRÂrO OLIARTO - A CONTRATÁNTE não oagará iuros de mora oor atraso no pasamento. cobÍado arrayés de
documentos nâo hábil. tdal ou parcialmente, bem como p,or motivo de pendência ou descumprimcnto de condições

contÍá.rias

CI,AI'SI LA OÍT,{\'A. DO REAJI'STE
O valor do presente Contrato so podqá ser reajustado durante o prazo de sua vigência" se houver aumenlo autorizado pelo

\/ govemo Federsl.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRÂIANIE
A CO!\TRÁTAl\TE obrigar-se-á:

a) AcomPanhar e fiscalizar a execução do contÍalo.
b) Designar um senidor da Secreuria Municipal de Educação que será responúvel pelo

acompanhamento e fisqlização da esecução do objeto do presente contrato Ao servidor designado.

compere enre ouras cirÍigaço€s. verificar a quali<ia<ie. invioiabiiidaric das embaiagens. estado de

conservaçâo e validade dos produtos. anotando em registÍo próprio todas as ocoÍÍênciâ-s relacionadas a

exeüção do contrato determinando o que for necessario a regularização das laltas ou defeitos obser"-.ados,

c) Fomecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, medianre solicit&ção escÍiu da

CONTRATÀDA. informaçôes adicionais. para dirimir dúvidas e orienlaJa em todos os casos omissos.

d) As deçisões e providelcias que ultrapassarem as çompetênciaq do repÍesentante deveÍão ser

solicrladas, a scus supciorcs cm lcn:po hábil paÍâ âdoção das nredidas convcnicntes,
e) Receber o objeto do contrâto na forma do an 73, inciso tl. alineasaeb da Lei 8.6ó6191.

CLÁUSULA DÉcTMA . DA§ OBRIGACÓES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objao de cessão ou transferência- no todo ou em pane.

A CONTRÀTADA úrigar-se-á a:

e! Entre-gar os serviços ohjerô deste côntrato mediante emissâô de Notâ de F.mDenho or Ordem rte Serviçor
e cronograma de enuega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrih obsen'ância a sua
propostâ e ao Ancro Vl. obscrvando a qualidade.

eosou cnruro jn'f; d$dijff
CO5TA
JUNTOR:41 73382 lur,{§í1B3a27Jrt
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SECREÍARIA MUNICIPAT D€ ED

FUÍ{DO MUÍ{ICIPAT DE EDUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTAOO DO MARANHÂO
CNPI: 30.728.420/0001-50

c) ManÍer preposto com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da presaçâo do serviço para
representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimertos necesúrios ao senidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a secretaria Municipal de Educafo. quando
solicitado:
d) observar o horário do expediente administrativo. compreendido entre 08:00 h as 12.@ como sendo o
horário administrativo pars bataÍ sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira,
c) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contÍaio e de seus documentos
inte-Í.Í-antes, com observância dos requisilos, bem como da legisiação em vigor para perfeira execução do
conlrato:
l) Arcú com lodas as despesas, extgidas por ler, relatrvas ao objeto do contrato Íespondendo pelos encargos
lrabalhistas, preúdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros correspondentes.
g) Responder pelos danos causados diraamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuçâo do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da tiscalizaçâo ou
âcompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação:
h) ReparaÍ, cordgÍ ou substiruir, as suas expensas. no rotal ou em paÍte, o objeto deste conúato em que s€
rcri6çarcrrt viuius. dcfsitos r.ru irtreor r crrõcs rcsullarr{cs da c:.c,cução

CLiSULA D.CTMA PRTMEIRÂ. DA§ PENALTDADES
O descumprimento. total ou parcial, poÍ pane da CONTRATADA. de qualquer das obrigações ora estabelecidas. sulerura a

CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n'8 666i93. aplicando nos anigos 8l a 88

P.IR{GR4FO PRIMERO O ei.3so injusüficado nc cumprimento do clrjeto deste Contrato sujeitar:i s CONTR{T.{D-{,
à multa de mora corÍespondente a 0,3olo (três ccntesimos por cênto) âo dia sobre o valor do fomecimento, até o limite de
I 00/6 (dez poÍ c€flto)

PARAG&{FO SEGIINIX) - Alem da multa indicada no parágrafo anterio. a CONTRATANTE podeÍà g;arantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipotese de inexecução total ou parcial do Contralo. as segtrintes san@s:

a) Adv.rtôncir:
b) Multr de l0 0/o (dez por cento) sobre o valor do Conrrato,
c) Suspcnslo temporáía de participaçâo em licinção e impedimento de contratar com a

administraçãq poÍ prazo Íão sup€rior a 02 (dois) anos;

d) D€clraçio de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Adminisração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçào

e) Ar srnçõcs previstas nas alineas "a". "C' e "d" prdendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista
na alinea "b".

PARÁGRÀFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicaçâo escrita a CONTRÂT.ADA
e publicada no jomal Oficial do Estsdo ou DOU, consando o fundamento legal, excluidas os casos de aplicação das

penalidades de advenências e multa de moÍa

cLÁsULA DÉCIIIA SEGUNDA - DA RESCI§ÂO
A inexecuçâo total or parcial deste contrato enseja a sua resciúo, com as conseqüências conúatuais e as previstas em lei

Constituem motivos para a Íescisão deíe ContÍato:
a) - o nâo cumprimento de clârsula-s contratrrais, especificações, pÍojelos ou prazos'

b) - o cumprimento inegular de clâusulas contratuais. especificações, projetoe e prazos,

c) - a lentidão do ser cumpÍimento, lsv-ando a COI\iTRATANTE a comprovar a impossibilidade rla

c.onclusio da obÍã, do scn'iço ou do fomccimento, nos prazos cstipulados:
d) - o atrsso iÍjustificado no inicio da obra, serviço ou t'onecimento,
e) - a paralisaçào do frrnecimento, sem justa causa e previa comunicaçâo à CONTRATANTE,
l) - a subcontratação tot l ou parcial do seu újao. a associaçào da CONTRAI'ADA co{n ouúem. a

sesúo ou úansferência total ou parcial, bem como a fusão. cisâo ou incorporaçào nào admitidas no
editsl e no conúato,
Í!) - ô desatendimento das determinações regrrlares emanadas rrlô sen'idôÍ â comi(são designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execuçào, rssim como as Secretaria Municipal de Secraaria Municipal
de Educaçáo,
h) - o comaimento reiteÍsdo de faltas na sra execuçto. anotadas na formâ do § l" do an ó7 de$a
Lei Federal n" 8.666,/93:

tosonmranofffiffi
COSTÂ
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VISTOSECRFTARTA MUfltctpAt DE EDUCAçÃO
FUNDO MUÍ{ICIPAT DE EDUCAçÂO

PREFEITURÂ MUÍTICIPAI. DE SÂO EERNARDO
ESTADO DO MARAXHÃO

CÍ{PJr 30.728.420/m01-50

i) - a decretâção ou a instauraçâo de insolvência civil,
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimenro da CONTRATADA.
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA. que
prejudiqu€ a execução do contrato;
l) - razões de interess€ público, de alta relevância e amplo conhecimento. justificadas e determinadas
pela máxima sutoridade da esfera adminislrativâ a que está subordinado a CONTRAT_ANTE e
exaradas no processo administÍativo a que se Íefere o contrato.
m) - a supressão. pü paÍte da CONTRATANTE. compras, aerraando modificação do valor inicial
do contrato elém do limite permitido no § l" do an ô5 desta lei,
n) - a suspensào de $a €xecuçãô, por oÍdem escflu da CON-I RA l AN'l E. por prazo supenor a l2{)
(cento e vinte) dias, salvo em câso de calamidade pública. grave perturbaqào da ordem intema ou
guerra, ou ainda por repdidas suspensões que lotalizem o mesmo prazo. independenteÍnente do
psgamento obrigatório de indenizaçôes pelas u:cessivas e contratualmente imprwistas
desmobilizações e mobilizâções e outras previstas. assegurado a CONTRATADA. ness€s casos, o
direito de optar pela suspensâo do cumprimento das obÉgaçôes assumidas até que s§a normalizada a
siluaçàu,

o) - o atraso superior a 90 (novenu) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE deconentes
dos fornecimentos jà recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave pertuÍbaçâo da ordem
intema orr guerrÀ asseguÍado a CONTRÂTADA o diÍdto de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situâçâo,

P..\R{GRÀFO PRIMEIRO Os cascs de .escisão contÍâtu3l serão form3lmente motil,3dos ncs rutcs do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa

PAtuIGRAFO SEGUNDo - A rescisào de§te ContÍato p,od€rá ser:

a) determinada por 8to unilateral e escrito da Administração nos c{sos enumerados nas alineas 'a' a
'i' desta cláu§rla:
b) amiElvel. pror acordo enare as Dartes. reduzidas a ternlo no prrxesso da licitação. desde que hâia

conveniência para a CONTRATANTE.
judicialmente, nos termos da legislação

CLÁSUh DÉCIMA TERCETRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODI-ITOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cnrnoglrama mnstaÍte nos anexos planilhas orçamentárias. pane integrante

deste

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O újeto do contrato sera recebido cont'orme Cláusula Décima, sendo que os senrços que

não salisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serâo recusados e colocados a disposiçào da CONTRATADA,
paÍa serem corrigidos. dentro do prazo estabelecidos entre as partes,

pARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura L'lunicipal de sÀO BERNARDO podera ser concedido novo pÍazo

para recebimemo dos serviços rejeiudo Oconendo a rejeiçào peia 2' r'ez, o conrato po<ierâ ser rescindido A
CONTRATADA será notificâda parâ regularizar no prazo Márimo de l5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas

penalidades previstrs no Aí. t7 dr ki no &6ó6D31

cLÁsIIL{ DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÔUS
Este contralo poderá ser alterado, com as devidas juslificativas. no caso previsto no an. da L.ei no 8 &16/9i

CLÁUSULA DÉCIIUA SEXTA - DA PUBLICACÁO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁTANTE providenciará a publicação em resumo.

do pre§ente Contrato

CLÁIrSULA SÉTIMA. DO FORO
() Íirro ria Cr)marca de SÂO BF.RNARDO nô Fstad{! ílô Mâranhio será o cômpelente para dirimir drividas or pendências

resultantes deíe Contrato

E por esÍarem de acordo. depois de lido e achado sonlbrme, tbi o presenB insrnrmento lavrado em -1

EosoN ANHEAo 3:Í;'rg*'(O$À ,;.;,n^

(três) viss de igual teor e í'trma. assrnado p€las panes e testemunhas abaixo

p



SECRETARIA MUNICIPAT DE

FUÍ{DO MUÍ{ICIPAL DE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE

ESIADO DO MARAI{HÂO
CÍtlPJ: 30.728.420/0001-50
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). í16 DE OUTUBRO DE 203 t

EDSON PINHEIRO

COSTA
PINHEIROCOÍA

t 7f3827315

luNtoR:417118271l5 pàdos:,o,r Io.oó L:0.}02
43 00

EDSON P COSTA JI]NIOR EIRELI-ME
cN?J N" l5 187 278lô001{2

EDSON PD.JHF-IRO COSTÀ JUNIOR
ADMINISTRADOR
cPF4r7.338.271-|5
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Item Ilarerirl
Livro de atividadcs de Ponuguês

Guia de Recurso de Português

Livro de atividades de Pomrguês

SECRETARIA MUI{ICIPAL OE EOUCAÇÃO
FUITOO MUNICIPAL OE EDUCAçÂO

PREFÉIÍURA MUNICIPAI, OE 5ÂO
ÉÍADO DO MARÂNHÃO

CNPI; !10.728.420/@01-50
Insino Fund. Quant

lo ano

lo ano

'l otâl

I uí) R§ l r?.00 R$ lt 87:.00

t) R$ 142.0(l RS Es2.00

R$ 112.00 R$ 11.872.00

R$ 142.00 Rs 852.00

R$ l?.768.00

R$ 85:.00

l0 R$ t42.00 R$ I .120.00

r:8 R$ I t2.00 R$ t.l 1i6.00

t0 R$ H2.00 RS I 4:0.00

l:8 r31.00 R$ r6 896.00

3l
__-l4l

l' ano

Guia de Recurso de Ponuguês lo ano

-lo ano

-Jô Ano

4. ano

5" ano

5' ano

óo ano

6'ano

70 aro

7o ano

8o ano

Livro de atividades de PoÍtuguês

6 Guia de Recurso de Pomrguês

Lirru dc atirirlariçs dÉ PuÍtug,uêS

Guia de Recurso de Ponuguà
g Livro de atividades de Pomrguês

l0 Guia de Recurso de Ponuguês

i t-ii;* oe ari',idades de Pornrguês

ll Guia de Recurso de Português

t---
Iil

l.l

, 14
I

6 R$ t42.00 R$ 852.00

t08 R$ 1 i1.00 R$ t.t 25ó.00I-ivro de atilidades de Pomrguês

Guia de Recurso de Português ô R$ 142.00, R$ 851.00

i5 Livro de atividades de Ponuguês 100 R§ 1i2.00 i Rt 13 ?00,00

MODALIDADE

VISTO

2 /r.
PROCESS

. FOLHA NO

( initário

t06

6

6

It4 R$ I r?.00

R$ t12,00

lô Guia de Recurso de Ponuguês I 8" ano 6 R$ I t2.00 R5 851.00

t7 Livro de alividades de Português

tl,l Cuia de Recurso de Português

l9 Livro dc atividades de Malematica

90 ano

9o ano

lo ano

h

106

ó

106 RS l l?.00 R$ l 1872.00

l0c) R$ 112.00 R§ D.200.00

RS 142 00 R$ 851.00

Rq tt? oô Rl 8§',' Oí)

RS I 12.00 RS 872 00

R$ 852.00

i?0 lnria de RecLrrsn de Vatemática

2' ano

2o ano

2l ,Livro de atividades de \íatemática

Guia de Rccurso de Matemática

:.1 Livro de atividades de \{atemalica

2:l Cn-ria de Recurso de \ratemática

25 Livro de atividades de \íatematica

l(, Guia de Rscurso de Matemática

21 dc aliridades de l\íatematica

:8 Guia de Recurso de Matemática

29 I Li,rro de ativ iJajs: rlc ii,iiclraiiçn
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