
SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUÍ{ICIPAt DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420/m01-50

CONTRÁTO DE ADESÃO A PE SRP N'OT1/2021.

CONTRÀTO NR. 20220210010

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITARA MUNICIPAL DE
SÃo BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇIíO/ FUNDO
MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DE SÃO
BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: RAIMANDO NONATO MARTINS
BRTTO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FLNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE SÃO BERNARDO,
inscrita no CNPJ sob o 30.728.42010001-50, com sede na Rua Cônego Nestor SÀ{- Centro - São

Bemardo/lVíA, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresâ: Raimundo Nonato Mârtins Brito,

CNPJ n' 35.189.000.001-ó6, sediada em Rua Sebastiâo Acher, 805, Cenho, Chapadinha, sediada em

Rua Sebastião Acher, 805, Centro, Chapadinh4 por intermédio de seu representante legal Sr Raimundo

Nonato Martins Brito, portado(a) da Carteira de ldentidade n" 0286254948 GEruSPC,{\4A e do CPF

n"109.436.413-49a seguir denominada CONTRATADA, acordam ejustam firmar o presente Contrato,

nos termos da Lei no 10.520102, Decreto no 10.024119 e DECRETO FEDERAL NR. 7.E92l2013,

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193, assim como pelas cláusulas a

seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:
Fornecimento de serviços e materiais gráficos, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços n.o

o27l2\21do pregão do Pregão Eletrônico SRP 011/2021-CPLIPMMA e Processo Adm: 000017/2021,

da Prefeitura municipal de Magalhães de Almeida, para atendimento da secretaria municipal de

Educação da Prefeitura de São Bemardo/MA.

Chiusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1 .Este contrato tem como amparo tegal Ata de Registro de Preços n.o 02712021 do pregão do Pregão

Eletrônico sRP 011/2021-CPL/PMMA e Processo Adm:000017/2021, da Prefeitura municipal de

Magalhães de Almeida e rege-se pelas disposições expressas na Lei n' 10.520/02, Decreto n" 10.024/19

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 apresentadâ passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1 . Pela execugão do objeto ora contratado, a Contratante pâgará à Contrâtâda o valor global de R$

I16.747,70, ( cento e dezesseis mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos). conforme

descrição dos produtos/serviços abaixo:

Rubrha: ti

D



Rubdca:

NR LOTEV-SECRETARIADE
f,DUCAÇÃO

QUANT. MARCA P.UNIT
P.TOTAL

I Ata de Resultados F'inais - Educação Infantil
(ver Modelo com Coordenação Pedagógica da

SEMED)

Und 150 Própria It,88 r .332"00

1 Ata de Resultados Finais - Ensino
Fundamental (ver Modelo com Coordenação
Pedagógica da SEMED)

r50 Própria 8,88 r.332.00

3 Ata de Resultados Finais - Ensino
Fundamental (Educação de Jovens e Adultos
(ver Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMED)

Und r50 Própria 8.88 r .332.00

4 Adesivo simples LJnd 30 Própria 24.66 739.80

5 Banners em lona vinilica com acabamento ent

suporte em plástico. med. 1.20x0.90m.
modelos diferentes

Und 30 Própria 28,78 863.40

6 Boletim Escolar - Educaçào lnfantil (ver
Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMED)

Und 4000 Própria 0 1 I 840.00

1 Boletirn Escolar - Ensino Fundamental - lo
ao 5o ano l80g (ver Modelo com
Coordenação Pedagógica da SEMED)

Und 4000 Própria 0,21 840_00

Boletim Escolar - Ensino Fundamental - 6'
âo 9o ano 180g (ver Modelo corn
Coordenação Pedagógica da SEMED)

Und 4000 Própria 0 ) 840.00

9 Cartilhas l6 Íblhas Und Própria 3.75 r 5.000.00

t0 Carimbo automático Und 50 Própria 32,00 1.600.00

1l Càrlaz. n; papel couchê, 150 g. colorido para

l5 eventos.
Und 4000 Própria 0.85 3.1100,00

l2 Certificado de Conclusão do Ensino (ver
Modelo com Coordenação Pedagógica da

SEMED)

Und 4000 Própria 0.35 L400,00

ll Certificado de Conclusão Ensino
Fundamental/ EdLrcação de Jovens e Adultos -
EJA (ver Modelo com Coordenaçào
Pedagógica da SEMED)

Und 4000 Própria 0.35 t.400,00

14 Capa de Processo (ver Modelo com
Coordenação Pedagógica da SEMED)

Und I 500 Própria 0.97 r .455,00

l5 lmpressos Diversos Und 20000 Própria 0.55 I 1.000.00

t6 Diário de Classe Educação InÍàntil (ver
Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMED)

Bloco 350 Própria 6.01 l.l 10,50

t7 Diário de Classe Ensino Fundamental EJA -
Anos Finais (ver Modelo corn Coordenação
Pedagógica da SEMED)

Bloco 300 Própria 6.01 r.809.00
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Folha
Rubrke:

Própria 6,03 1.809.00Bloco 300Diário de Classe Ensino F-undamental - EJA -
Anos Iniciais (ver Modelo com Coordenação
P o ica da SEMED

l8

6,03 7.53 7.50Metro 1250 Próprial9 Diário de Classe Ensino Fundamental Anos
Finais - 6o ao 9o ano (ver Modelo com
Coorde ãoP ica da SEME,D

Própria 6,01 7.517.50Und 1250Diário de CIasse Ensino Fundamental Anos
Iniciais - lo ao 5o ano (ver Modelo com
Coordena Pcda ica da SEME,D

2,00 8.000.00Und 4000 Própria2t Dossiê do Aluno (ver Modelo com
ica da SEMEDCoordena Peda

3.120.00Própria 0,78Und 4000Envelope branco 240x340mrr. imp
Policronria

22

t.89 7.560_00Und 4000 PrópriaEnvelope branco tarranho I 1.1ú29mm. papel

90t 2, cm. inr . 4 cores
0.37 I .480.004000 PrópriaUndEnvelope oficio I l4x229mm. com janela,

com ilhós, med:3,00x l,00cnr, l0 modelos
diferentes.

80.00 3.200,00Und 40 PrópriaFaixa enr lona conr acabantettto, com ilhós
00. l0 modelos diferentes.med. 1.00x3

25

7.400.001.85Und 4000 PrópriaFolders 2,97x2. I Omm, papel couchê.
l50g/m2; 4x4t F/V; 03 dobra, 10 modelos
diferentes.

3.870,00Própria t29.00Und 30Placa lona com estrutura para sec. l)e
Ldu

27

194.00 5.820,0030 PrópriaUnd28 Placa acrilico com estrutura para sec. De

7.600.00I 90Und 400029 Panfletos coloridos F8
2.360.000,594000 PrópriaUndHistóricoEscolar EnsinoFuldamental

(Educação de Jovens e Adultos - ver Modelo
com Corlrdena ica da SIIMEDPeda

30

0,54 2. t60.004000 PrópriaUndHistórico Escolar - Ensino Fundamental (ver

Modelo com Coordenação Pedagógica da
3l

1 16.147 10
Valor total r$:

Cláasula Quarta - DOS RECaRSOS FINANCEIROS:
4.l.As deipesas decorrentes da presente licitâção correrão por conta dos recursos específicos

consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotâções que por

ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

DOTAÇÃO:
I 5.1 . Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente

será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7", §2' do

Decreto Federal n' 7 .89212013 e alterações;
EDUCAÇÃO
12.361.0050.2035.000 - MANUTENÇÁO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

ZM

20

23

z4

26

Educação
Própria

SEM ED)
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339039.000 _ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO ruRIDICA
12.361.0832.2197.0000. MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 30%
339039.000 _ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO TRiDICA
12.366.0421.2105.0000 - MANUTENÇÂO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

339039.000 _ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO ruRÍDICA

Cüiusula Sesa - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtoVserviços deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade

especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se â subsÍituir os produtos/serviços que porventura não atendam às especificações,

sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos/serviços deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3.Os produtos/serviços deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no

horário das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

Cldasula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos/serviços fornecidos, após a

comprovação de que a empresa contratada es!á em dia com as obrigações perante o Sistema de

Seguridade Social, mediante a apresentação das certidões Negativas de Débitos como o INSS e o

FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fomecimento

dos produtos/serviços, devidamente âtestadâ pelo setor competente. Será verificada também sua

reguiaridade 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. É vedada expressamente a realização 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 aplicaçào

das sanções previstas neste instÍumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situaçâo

irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 .

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

Cttiusuta Oitava- DA RECOMPOSrcÃO DO EQUILÍBNO ECONôMICO-FINANCEIRO DO

CONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuad4 nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n" 8.666/93, mediante comprovâçào

documental e requerimento expresso do contratâdo.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇ,íO:
9.1.A fiscalização do contrato será feita pelo servidor da Administração Izaniel cutim Bogéa

- 841.870.693-72.para a função de fiscal do contrato para exigir o fiel cumprimento do

contrato e a qualidade nos bens ou serviços entregues, com bÍrse no terrno de referência e nas

cláusulas estabelecidas no contrato.
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Cttíusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

l0.l .Constituem direitos da Contralânte receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

l0.2.Constituem obrigações da Contratada:
l) entregar os produtos/serviços às suas expensâs, no local indicado na cláusula sexta do

presente contrato;
II) iornecer os produtos/serviços, rigorosamente nas especificações, pri\zos e condições

descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;
III)os produtos/serviços deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de

provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado

ôonforme ordem de produtos/serviços de acordo com as necessidades dos alunos da

rede municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento

das obrigações decorrentes deste Contrâtoi
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

vi) sujeitar_se à mais ampla fiscalização por paÍe da coNTRATANTE, prestando rodos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso

ocoÍTírm;
VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos

parâ a respectiva aprovação, em até os(cinco) dias consecutivos, a partir de sua

ocorrência, sob pena de não serem considerados;

vlll)atender uos 
"n"a.go. 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes

da execução do Presente contrato;

lX)manter durante ioda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;

X)aContratadaresponderá,demaneiraabsolutaeinescusável,pelaperfeitacondiçãodos
produtosi serviç;s fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe

àrnue., u doi produtos/serviços que não aceitos pela fiscalização da contratânte

deverão ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocoÍÍam na entrega dos produtos/serviços e o uso indevido de patentes e

registros.

t0.3.Constituem obrigações da Contratante:
l) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

Ii; efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

IIi)designar iervidor para acompanhar â execução deste Contratol

lvjcom-unicar à coNTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

do Contrato.

Cltiusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

I l.l. A troca eventual de documentos entre â Contratante e a Contratâda, será realizada através de

protocolo.

I l.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos'

/,
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Clóusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRÁTO:
l2.l.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente
de interposiçãojudicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n" 8.666/93
e suas alterações nos casos previstos nos ârtigos 77 e 78 da referida lei.

Cttíusula Décima Terceira - DAS SANÇOES E PENALIDÁDES:
l3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fiaude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçâo

perante a própria autoridade que aplicou a penâ.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensào

de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais

cominações legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeitâ às seguintes penalidâdes:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0%o (dez por cento),

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições Pactuadas;
l3.3.3.Multa,moratóriasimples,de0,4%(quahodécimosporcento),nahipótesede

atraso no cumprimentô de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da

fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

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.Aaplicaçãodasançãoprevistanoiteml3.3.l,nãoprejudicaaincidência

cumulativadaspenalidadesdositensl3'3'2,133'3e13'3'4,principalmente'sem
prejuízo de outias hipóteses, em caso de reincidência de atraso na enhega do

àUjeto ticitaao ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais_cotas

mãnsais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no

Prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3. 1, 13.3.4 e l4?3.5, poderão ser aplicadas conjuntamenle com

os itens 13.3.2 e i3.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que tÍata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificaçào,

"à.rni"rndo-.", 
em seguid4 a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências

cabíveis.

13.6.A segunda â judicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas

condições estabelecidas neste Edital.
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13.7. A aplicaçào das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de SÃo BERNARDO/MA.

Cki:usula Décima Quarta - DOS CA§OS OMIS§O§:

l4.l.Os casos omissos serão ri'of'lãot e luz da Lei n'^10'520/02' 
':11t1"^^1",j--o"tYot"

subsidiariamente, no qu. 
"oub.r, 

uiãirp".ú0", à" rci n" g.666/93 e suas alterações posteriores, e dos

princípios gerais de direito.

Chúusula Décima Quinta - DO FORO: --.-)^ À^ Àr---r'ãn ^,ra rtir'
l5.l.Fica eleito o foro au co.-J" ã" sÃo BERNARDOMA' Estado do Maranhão'.para aliimy

;í;i;;; ffi;". àiir"à* a" interpretaçao deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mars

privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados' as partes assinam o presente Contrato' que foi

impresso em 03 (três) vias de igual teor

- MA, l0 de fevereiro de 2022'

ão Beqrardo
lhosco s

IMUNDONONA AR BRTTO

GúFICA E EDITORA ESCOLAR

CNPJ n' 35.189.000 001-66

Raimundo Nonato MaÍins Brito

do CPF n"109.436'41 3-49

RA
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