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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

ATA Ot. Rl:.CISTRO OI: l'REÇOS 1' º. 008/202� 
PREG.Ã.O ELETRÓNICO SRP N 9 008/2022 
l'Ro.tl:.SSO AüMII\ISTRATIVO Nº. n2 2022009- CPL-PM-SB-MA. 

l 01' TRAI O\,· 2022026003 CPL- PM-Sl:!-MA

Processo: X!)� ( { �] 
Folha: U L')1 \ 
Rubrica:._-,��---

CONTRATO QIJE ENTRE SI FAZEM. DE lJM LADO. A 
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO BERNARDO/MA .E DO 
OUTRO LADO A EMPRESA: ROMULO F REGO ARTIGOS

E ARMARINHO L TDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO l:!ERI\ARDO. l'cssoa jurídica de Direito Púhl!co 
Interno, in�rrita no CNPJ n9 06.125.389/0001-88, com �edl· na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 -
Centro, SÃO BERNARDO - MA, doravante uenomrnada CONTRATA TE. neste ato, represemada pelo S1. 
FRANCISCO DAS CHAGAS CAHVALHO. portauor da Cédula de ldcnlidade nº 572348 e do CP!- nv 

182.609.183-1 5, residente e domiciliado na cidade de Magalhãc:. de Almeida, no u�o de sua� atnbu1çõe5 
legab que lhe rnnferc poderes para celebrJr com a empresa: ROMULO F REGO ARTIGOS E ARMARINHO

L TOA .. C l'J: 2J.233.958/0001-00, scdi,1da na Rua Licidio Freita� nº 2695 sala O 1 64.003-085 B,urro 
porcnquanto Tcres111J P1,ncslc alo repr cs..:nt<1tlo pelo Senhor: Komulo Francklin cio Rego l.1md, portado 
da carteirJ de identidade n" 2.l38775 '>SP/PI t' do CPI-: 661.593.263-68, doravante denominada 
CONTRATADA. têm entre si justo e pactuado, nos tcrmos contidos na proposta obJeto do PE SRP nº 

008/2022, l' PHOCESSO ADMINISTRATIVO N'-'. 202t011, que sera regida pela Lei nº . 8.666/93, mediante 
a!> cláusula\ e rnndi\·úes segumtcs· 

CLAUSULA PRIMEJH A - DO OHlETO O presente CON rnATO tem por base legal o PROCl:.SSO 
ADMINISTRATIVO N� 2022013- Cl'L-PM513. tendo por objeto Registro de Preço para futurJ .iquisiçào de 
enxoval para recern-nasc1<los. pdra atender as necc�sidades do �unic1p10 de São lkrnardo/MA. Integram 
o p1 cscntl' contrato. independentemente 1k transcnçã\1, o echtal seus anexos e a Proposta d<1 Contratddd.
Conforme prere1tua1 o .inígo 55 inciso XI de vmcul.içào ao edital de ltdtaçào ou termo que a dispensou ou
inexigiu. ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULASEGUNDA-DOVALOH 
O Valor total dos serviços do objeto cu111racual é de R$: 186.208,00 (Cento e oitenta e seis mil,

duzentos e oito reais) que mclu1 os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que 
incidam sobre o ob1eto do contrato. 

Objeto - Futura aquisição de enxoval para recém-nascidos, para atender as
1 necessidades do Município de São Bernardo/MA.

1 
. -

- -

DF.SCRIÇAO 
LOTE 1- MATERIAL EM 

TECIDOS 
1 oalha de banho com capu1.. 

1 Rcc0m nascido com capu1 e 1 

1 hnrJaúo no capuz. \,kdidas Ja 
�lhJ 7(km., 1_0cm. Material 

llnd 

l nd

MARCAI QTD 1 
VLR 

llNT 
VLR 

TOTAL! 

Própria -l00 
1 

21.3 7 8. 548,00

_1 __ J 
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERI{ÀRDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06'125'389/0001-88
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l)«rpriu

l)ropria ,100

I)3colt

'l)aeote

l)ltcotc

6 al odào

l-uvinhas recl'm nascido pacL)tc

c0m
I unidatlcs. I amanho rn receln

nascido oaIm§rrs.[1.5
cmallura. 6.5 "-llr 

iargura' Malha

ribana lt)00'í al otlão.

{00 q.5l

16.-51 6.612,00

00

8,00803

q i I
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PREFEITURA MUHICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÂRANHÃO

CNPI: o6.125.389/0001-88

Á1-0R r01'AL DO LOI'E

\R
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Sobonctc cm bana 909

I-r4qgg1ç3p4 rabcbô. ('onr

Shantpuo recérn rtascido 100 ntl
[)c:o ) 0{)gr. c()n1 PdíÍ'ume
dcmtntrlo!iamente testado.

l5 , i\tir o: cantumila
Condicionador recónt nascido 100

nrl. I'ara criania-s

dermatologiantentc lesla.do: alivo: i
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Llnd Prtipria "iír0

{)0

7.()0 3.160,00

[:nd Prtipria +

;100

I l.9l

1l.sl
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7095

I

i

C'olônia rccem nascido 1(X) nil..

Peso 0.I lkg. Para crianias

dcrmatologicamcntc tcstatlo. tiptr

colônia. modcio: laranda.

Dimi:nsào do
rodutoll.lx5.l5xl.l
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lr
I
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-,--J -.-,]

0014
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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÃO BÉRI{ÂRDO
ESTADO DO },IARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

r unirlades. 0l ntamadeira dt 60 mi: I

(ll nrrntadcira O. 1-16 Pl 0l
nramad.irr l'+0 nll:
caractcristicas: mamatleira
cinturada: bico em silicone
conr'cncional rcdondtr:'livre rlc

isltnola
r lt l l0.(x )

-:-*--T
Valor total R§: 186.1Ü8.00 (cento c ()ltenla e scis mil e üulenl(rs c oitrr rtlts

CúUSULA TTiRCEIRÁ ' DO§ RECURSOS I.INANCEIROS

nãi;r-l:rüo§ uu xuFÊRÊNclA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitâçáo correrão por

contâ dt Recurso§l

ÀDMr{rsrRÂÇÂo
04.1?2.0050.2012.0000 - MANUTTiNÇÀ0 DA 5ECRETARIA Dl: ADMINISTRAÇÀO E ITINANÇAS

3390:3OOO ' MAl'ERIAL DE CONSUMO.

clÁsuLA QUARl'A - Dos AcRÉslMos ti suPRESso!:s

A CONTIIAT^DA íica obriBada 
" "t"itut' 

n"' tnesmas condiçôes coütratuais- os ácréscimos ou rupressôes

que se íizcrelrl neccslários nn fot-n"ui'"ntt' tf's serviços tlo obieto deste cotrtrato' até 25í'lo {vintc e cinco)

i".."riã,i".'"r"I.,nicial atualizrdo do cont!ato' cnr oLserváncia aoart 65 § 1' da Lei 8 666/93'

clÀllst,L^ Qt.llNT,\ ' DO PRÂ20 DE VIGI',NCIA

o presenrc conrraro 
"n,."r, "* 

,igor',iJda-á de suu assinatur.a e findar-se-á no dia3l 11212022, podendo

ser prorrogado, apús lnanites!àçã;a" p'ãt 
""""f"'aas' 

mediante'f€rmo Aditivo' contilrnre artigo 57'

inciio i, ria Lei n! tj.666/93, e suas altcrações'

CúUSULA Sh;XlA . DA I,IISCALI:I.AÇÀO

A nscâlização do Contrato sera etliatt" por servido.r designatlo pela Secrctaria de administrâção: Sr'

tzaniel Curim Bogéa que p'd"'a 
" à*fq""t t"mpo' d"termtnar o que lôr necessário à regularização da

falta do ídrne(imcnto ou'u*"nao'' 1"'i' tt'n'u p'uput. a aplrcaçào clas penalidadcs previstas destc

instrumento.

Sti,'-t"Y*:ilili*',3,:ltr"#:'entaçáo da t"o ":'".1::::'.l".rdente 
âos serviços adquiridos iá a

Nota Fiscal deve estar devidám*," ,i"ri" j" pelo seror competerte e será etetivâdo no prâzo de até 30

Itrintã) dias contados da datâ do atesto

PARÁGRAFI) l'Rlt\4EIRo os pagamcnlos' scIà'r cletltbdos t'm nome da CONTRATADA' mcdlaDte

transri'ri'rrr ia lrJn(aTia cm t""t:'::l;:;"'"i;;'iruirioiaon 'r" 
a,]ncÚ du llrajrl - Asencra: 35o7 -6 t lc:

7r951-o - RoMULo r REd;i;i;à; u Ànruenrxno LTDA' uma vez satisfeitas as condiçóes

estitbclecidas llcsle Colltrat{)'

PARÀCRAF0 SICUNDO - Qualquer erro o(r otris5ào oc{'rrida na documeltaÇão fiscai será motivo de

cont'çitrl pot partL '.i.r CONTRA] eOa "'i"t"'l' "* 
aecorrtincia' suspensâodo prazo dt pâgâmcnto até quc

o problema stil clcfirlitivame!rto sâna{io

PAúCRAI'o 'lEltCElRO - A carla pagamento rt'aiizado' a CONTRATADÂ deverá conprovar sua

rceularizaçto fis,.,l ,'iont " 'tttt'"*a'"'Iit'tom 
o lundo dc Grr'tntra por'lcmpo dc Servrçt' - FGIS l;rl

cÀornr.tçJo \!l'.r r(] ltJ rnediantt "pt"t"""t"'J" 
tt'nldio, rretsatrva-de aeblto - CNt) Bem conlo lnallt('r

confàrm" arttgo 5; incrso X lll U:l tt'U'ç:" a' (('ntratddâ dc ntantcr' tlurantc tud3 exe( uçáo rlo contrato'

pÍocssso:JIÀ(J
Folla'=W
Rubíicd.--J

l



Fclha:
qubrica:

PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÂO EERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

em compatibilirlatlc con 3s obrigaçôes pol eles âssumidas, todâs as condiçÔes de habilitação e

qualificâçâo exigidas na licÍtaçâo.

PARAGIIAfO O1'lAR'IÔ , Â CONTRA 'IAN'l'Ê niio pagalá julos tie mora por âlra§o no pagamento, cobratlo

atravês de docuDrcrtos não hábil, total ou parcialnlentc, bcnl colno por motivÜ de pendência ou

descumprimcnto dc condições contrárias

ci-A r rsr S OI]RIGACO S DÀ COIiTRA
-IA 

N 1'E

CLÁUSULÁ O]TAVA ' DO REAIUSI'E

O rrfor,i,, pi"t.,rto Contrâto só podcrá scr reaiustado durante o prazo de sua vigência' s€ houver

aumento autorizado pclo governo liederal.

A CON I RA fAl'. l L uLrt'iBat -sc a:

a) Acompanhar e íiscalizar a cxecuçâo do contrato:

b) Designâr um servidor dâ Secretaria Municipal de Administração que será

,urponsável pelo acompatthamelto c fisralizâçâo da execução do obieto'do presente

cotltrato. Ao servrdor designado, conpete enlrc outras obrigaçôe5' verifici'r a qualidade'

inviolabilidade dos serviço§ prestados' estado de conservação dos seryiços a ser

realizados, anotando em registro próprio todas as ocorrências telacionadas a execução do

contrato determinando o'qtc for necessário a regu]ârizaçào dâs íaltâs ou deleitos

observados;
e) forllecer : qualquer tempo e conl o Máximo de prcsteza' mediante solicitaçâo

escrib da COllfniiabe, iníormâções adicionais' para dirintir dúvidas e orienta-la em

toJr.ts tls casos ontissos;

d) As decisÔes t pr0vklencias que ultrapassaten'l â§ cÔmpetôncias' do representante

dcverão ser solicitadas, a seus superaores em tenrPo hábil para âdoçào das medidas

c(lllvcnicntes;
el Receber o objcto tlo cortrato na [orma do aft' 73' inciso ll' alineas a e b da l'ei

8.666193.

cLÁust&.Lt)
O pres('tltc (:

IT1Â- DAS IG sl)
{)nlrJtl) lliio poderá set obieto de ccssão ou tt artslcrôl(iia. ro todo ou um parte

N1' 1'

Â C0N IRÂTADA obrigar-se"a a:

a) Entregar os sef!iços obleto dc5tc tÔntrato m«lianb emissâÔ (le Nota de lmpenho ou

Urtlern cle Servlços e cronoÊratna de entrega fol'nccido pela Secretarta Muntcipal de

Allninlstração, cll} estÍita oúservância a sua proposta e au Atrexo Vl' observando a

qualidade.

c) Manter preposto coÍn ânt''ünciâ da Âdministração Murticrpal na locdlida"le da plestâç'ao

(l() 5ervlç(' p"" 
'"pt"*"ia-f" 

na cxecução tlo contrato e prestaÍ csclarecifllcntos

nr:tessários '" '" '"ií;; 
;;;l;',r: au p"" 

"tornp'nt''r 
e fiscalizar a execuçát) dos sertrços

e. Sccretal-iâ Mutli(lp:rl dc Atlmlnrstraçào' quando solicitado;

J) obscrv.r " h";:'fi' ;; 
';;;'J'"ut"' 

"i*'n'*t"tiv'r' 
eotnDruetrdiüo unttr'0[l:00 h as

.t2:00 conr() sendg o horá o admilistrativo para tratar sobre o contrüto e serviços' de

ü-J,,,',lliãfii"1',: u esrahcleci(tu nas clausutas e-condiçoes do presente contrato e de

,"u, dot""ntu' i';:;;'"';-"'"';;;;;;"rvanti" ctos rcquisitos' bem como dr iesislação

crx vlgor pdrJ pcrielta ('rL'cuçáo d(r contralo;

u Arcar com 
'"à;; 

..;'à;l;;*t' extgtdas por, ler' reiativrs ao oblet(r do cuntrato

respondetrtlo p"'f;;ry*""bottti'i"' pro'ia"ntiár'ios' e comercrâis resultantes da

excurção tlo contrato r outros corre§pond€ntes;

gl Resporrder p;i;; 
-;;t"t 

causados diretamcnte a admiri§tração ou a tercerros'

dec()rrcntcs 
'" 

t;;;';;';; tl'ü i* 
"**tuçao 

do co t.ato niro excluindo ou reduzindo



PR,EFEÍTURA HUIIICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

Cl{PJ: o6. 1 25.389/O0O1-88

essa responsabilidadc em lace dâ [iscalização ou aconrpanhamento eÍetuado pela

Secretaria N'lunicipa I dc Adrninistraçâo;
hJ l{cpar.ar, corrigir oll sutstituir, a§ suâs expensas, no total ou ell} pârte' o obJeto destÜ

contrâtoemqueseverificarenrvÍcios,defeito§ouincorreçõesresultantesdaexecuçâ(t'

CLÁSULA DÉi:IMA PRIMDIRA. DAS PANALIDADUS

0 ,l.r*.pr**"t,,f,,rt iou putiirl. por parte da C0NTRA'IADA, rle qualquer das obrigações ora

estâbeleciias. suleitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.í66/93, âpli{ãndÕ nos

âÉigos gl â 8tl.

pARÁGRÂtrO PRIMERO - 0 atraso iniustificario rro cumprimento do obieto deste Conrato suieitârá a

CONTRA1AD^, á multa de mora correipr-urdentt a 0,3olo (três centósimos Por cento) ao dia' sobre o valor

do serviços, até o limitc dc 10% [dez por cento).

PÀRÁCRAF0 S}:GUNDO - Âlém da multa indicada no parágraÍo anterior, a CoNTRATANTE Poderá'

garantidaapréviadefusa,aplicaràC0NTRA[ADA,mhipót€sedcinexecuçàotota)ouparciâldoContrato'
as se8utntes sânçocs:

â) Adv0rtôncia;
b) Multa de l0 o/o (dez pol cento) sobre o valordo Contrdto;

.í Suip"ntao temporár'ia de particiPaçâo em licltaiào 
-e 

impedimento de contratar

câm a 
",lrninittoção, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos;

ài ó*irt"ça. a" ,,,itloIeiàade para licrtar ou contratar com â Adminislração pública

enquanto perdurareol os motivos determinantes da puniçào

e) As sançõcs prcvi§tirs nas alineas "a", "c" e "tl" podendo ser aplicadas

coniuntatnentc com a prevista na alineã "b ''

PARAGRÀ|,(),I'gRCElR0-Aposaaplrcaçãtltlequalquerpenali<ladeseráíettacomulicaçàoescritaà
i.tirn:rnrr:l,qua 

" 
publicada no iornal ófi.iri ,lo t:t'tlu uu D0u' constârdo o fundatnerto legal' excluidas os

tasos tle aplicação das penâlidades de advcrtôncias t !nulta de mora'

CúSULA DECIIç1Â StCUNDA. DÁ Rt.SCISÀO

Ã ira**çà,, trt"l * p*cial deste contrato enseia a sua rescisão' çom as conscquências contratuats e as

previstas em lei.

Constiluem lnotivos para a rescisão dcste Contrâto:

aJ " o rráo cumprinrento de cláusulas conrratuais, especificaçõcs, pro,etos ou prazos;

b) - o cumprinteuto irregular de cláusulâs colltrâtuais' €specificâçô€s' proietos c

prazos;

;) - â itntidão do seu cumprimento' levando a C0NTRATANTE a comprovar a

impossibilidatie da conclusão tla obra' do serviço ou do fornetimento' tlos prazos

cstiPuladÔs;
dJ - o atraso iniustiÍi(ado Do inicio da obra' servtço ou Íornecimento;

e) - a parâiis;;;;; lornecimcnto' sem iusta causa e prévia comunicação à

CONTRATÂNTE;
t-1 - 

" 
,t'Utoui'li'çào total ou parcial-do seu obit'to' a assocjação da 

-CONTRATADA
.o,n ou.,",,]-,Jiào o, t,",,fà'ên.i" total oU parcÍal, bem como a fusâo, cisão ()u

incorporado não admitidâs ro edltal e no contrato:

g1 - o tl"'at"nJi*ento das detcrminaçÕes regularts e§ranada'§ pelo servidor a

comissão deslgtradu plra actrtnpanhlr e liscallar a sua execuçâo' assim como as

Secretaria Mui;cipal de Secrctarta MuniciPal dc Administração;

t 1 - n .unt"tim"uiu rcitcrario de Íâltãs na sua ext'cução' atrotadas na tbrma do § 1! do

art 67 destâ Lei fedcral n" 8 666/93;

i) 'a dccreurçào ou a iost'rur'rçJro dc insoivência civil:

ji - a dissoluç;o da sotrL'd'ldt ori t) falecrnrento (lâ 
'ON-l'RATÂDA;

PÍocessqj1;il&j;
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k) - a alteraçào socral ou a modificação da finalidadn ou da e§trutura da

CONTRATADA, que preiudique a execuçâÔ do contrato:

i) - razôes de interessc público, de alta relevâIlcia c amplo corhecimento. ,ustiticadâs
edetermlnadaspelamáximaautoridadedaest.eraadmioistrativaaqueesrá
subordinailtldCoN,].RATAN'r!eexaradasn()proeêssoadm$i§tIâtivoaquese
refere o eontrato;
m)-asupressão,porpârtcdâCON'I'RATANTÊcomPras'acarretandomodificação
<lovalorinicialdrrcontriltoalémdolimitepermitldOtlo§l.odoarl65destalei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem cscrita da CoN'rRATAN'l'E' por prazo

superiôr a 120 (cento e vi[teJ dias, salvo em caso tle calamidade pública' grave

pel-turbaçào da àrdcm interna ou guerra' ou ainda Por repetidas suspensões que

[otâli?.em o mcsmo prazo, indepcndentemente do

paganlento obrigaiório de indenizações pelas sucessivas e contrarualmente

imlrcvisurs desrnobiliz'ações e mobilizações c outras pÍevistas' assegurado a

CONl Rtl'lADA, nesscs casos, o dir€ito de optar pela suspe'nsão do cumprimento dâs

obrigações âssumitlas ató qut seia normalizada a situaçào;

o) o atruso superior 'r 90 (noventa) dias dos pagamentos rlevidos pela

CONTRATANE declrrcntes dos fornectmentos iá recebrdos salvo em caso de

calamidade pútrlica, grave pcnurbaçâo da ordem interna ou guerra' asseguraritt a

CONTRATA|]A o diieito de optar pela suspensão do cumpnmento de suas

obrigaçôes até que seja nomraliza<1a a situaçâo:

PAfuIGRÁFo PRIMEIR0 os casos tle r(scisão conrratual serâo formalment(] motivados nos autos do

processo, asseguralldo o contraditório e a ampia deÍesa'

PARÁGRÂI'0 SLGUND0 - A rescisào deste Contrato poderá ser:

a) ctutermi,]att" iàr ãto utlilaterale escrito dã Administraçâo ttos casos enumeratlos

nas alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:

b) anrrgavel, por acord(r entre as partes' reduzldas a tÊrtno no proccsso da li( lÍaçàl)'

desde que haia convenrêncra para à CoNTRATANTE:

itdicialmente, nos tertno§ da legislação'

CLÁSULÁ DÉCIMA ]'ERCEIRA . DO RECEBIMT:NTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão §er enregues conforne Cronograma constante nos ãnexos planilhas orçamentárias'

pirúe integrarte dlstc.

PAúoRÁ!oPltllvllrlR0-OobietodocontratoseráreeebidocontormeCláusulaDécima'sendoqucos
sewiços quc llão sâtisfizercIn as condições cltâdàs na proposu! e no edital serâo recusados e colocados a

airp.oiç:à a, Coli'Í RÁ'IADA, para serern corrigidos' tlentro do prazo estabelecidos entre as paúes;

pARÁcRAFo SLcrrND0 - A critério da prefeitura Municipal dc sÀo BERNARDo poderá ser concedido

novo pt rro lrarJ rc(ebimcnto otl' 'i''ilr<r' 
t"u''ti,''l'-'' oc'rierrrlo 'l relercào pela 2ê vez' o (ontrato Podcrr

ser rescindído. A coNTRÂTAuA ,".à nlriri.idn para regularizar no prazo Maxinr,o-de 15 (qurnzel dias

corridos, sob o risco de incidir nas penalidades prcvistas no Art 87 da t'ei n' 8 666/93;

CLASULA DÉCIMÂ QUINTÂ . DAS ALTERAÇÕ85

Este cütrtrato lttlderi scruf t*aoati''uni'"' dcvieias iusriíicativas' no caso prcYisto no arl da Lel n'

8-666193.

PREFEITURA ÍI,!UNICIPAL DÊ SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARAHHÃO

CNPJ: 06.125.389/O001-88

l(..1(-

Dentro dr, prazo dc 20 ivinte) dias' coota

publicação ent resumo, do prcsentc Cootrato

L] x'l
dos da sua assrnatura, a CON'I'RA'IAN'IE providenciará a

process&:lL-;(ii
Falha:-lJjlr--
R.rbdca: ' . ;



f$lhâ

PRETEÍTURA }dUNICIPÀL DE SÃO BERilARDO
ESYADO DO UÂRÀi,lltÃO

CNPr: 06.125.389/0031-88

crÁusui.Â siINlA - »0 roRo
O Íorn da lomai^ra tie §Ã0 BIRI'lARD0 no !,§lado do Marârhão, será o comprlente para dirimir dúvidas ou
peildôncias resultantss dêste {:ontrato.

L pôr estarefir de acordo, ilepois de lirio e achadr corformc, Íol o preserte
instrumento lavrililo eü 3 {três) vias de iguai teor (} forB}a, assinâdo pelas parles e tostemurhas abaixq.

ir li llDOiMÂ1, 21 tle Março rio 2022

1i. §r fI§Â\{nt
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