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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEÍTURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÃo ELETRÔNICo SRP N" 033/2021
ATA DE REGISTRo DE PREÇOS N".037i2021
PROCESSO ADMÍNISTRATM N". n" 20210045/2021 - CPÍ.

CONTRATO N' 2O2IO93OOOI CPL. PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MT,INICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA E

DO OUTRO LADO A EMPRESA: L L ALMEIDA
EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo, inscrita no
CNPJ n" 06.125.389/0001-88 . com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDO
MA, doravante denominada CONTRATANTE. ncstE ato, repiesentada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, ponador da Cédula rie Identidade n" 572348 e do CPF n" 182.609.183-15, residente e domiciliado
na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas âtribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com
a empresa: L L ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPj n'. 2Q-268.1 84/000 I -82, sediada na R Benedito Romão n"
287 :A; Centro São Bernardo- MA. CEP: 65550-000, neste ato representada pelo Senhor: Luciano Lima Almeid4
portado(a) da Carteira de identldade n' 01 4088202000-7, SSP/MA e do CPF n" 014.098.173-00, residente e

domiciliado na cidade de São Bemardo MA, doravanle denomina-da CONTRATADA, têm entre si justo e

pactuado, nos termos contidos na píoposta objeto do PE SRP n" 033/2021, e PROCESSO ADMINISTRATM
N'. 2021 0045/202 I que se regerá pela Lei n.' 8.666/93, mediante as cl íusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO

ADMINISTRATIVO N'20210045/2021 CPL-PMSB, tendo por objeto Contratação de empresa para
Registro de Preço para futuro fornecimento de fardamento, pâra atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Sâo Bernardo/MA. Integram o presente conhato, independentemente de transcrição, o edital
seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforne preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu. ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SECUNDA . DO VALOR
O Valor global pela aquisiçâo do objeto conratual e de ,RS: 97.981 .50 (noventa e sete mil novecentos e oitenta
e um reais e cinouenta centavosl, que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que

incidam sobre o objeto do contrato.

LOTE VI - SECRETARIA MUNICIPAI, DE ASSIS NCIA SOCIAL
ITEM DESCRIÇAO Und MODELO QUANT VALOR

LTNITÁRIO
VALOR
TOTAL

I Camisa de malha PV branca com pinrura
em sublimação a4 fiente e costa.

1.000 21.58 21.580.00

) Camisa dc malha PV colorida conr pinÍura
Und

ems rafia a.l frente e costa

Camisa de gola pólo dc malha PV
Und

colorida com intura em seri 1la.

Iloprio 1.000

Prtiprio 100

24,90 24.900.00

40,6',1 t 2.201,00

4 Conjunto de equipagem composto por l5
shorts e l5 blusas com pintura e

numeração. I

Kit 987,10 24.692,50

) Bonés de brim com pintura em serigrafia.
Camisa em tecido com bordado no peito

t.lnd Próprio t00 24,90 7.470,00

6 Und Próprio 100 71,38 7.138,00
97.981,50VAI,OR TOTAI- DO LOTE VI

, CONTRATO DE FORNECIMENTO
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pREFETTURA MUNrcrpAt oe sÃo BERNARDo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

clÁusula TERCETRA - Dos RECURSoS F.tNANCErRos
DOS TERMOS Og nEfpnÊNCta: As despesas deconentes da conratação da presente licitaçâo conerão por

conta de Recursos:

ASSISTENBCIA SOCIAL
MANUTENÇÃo DA sEC. DE esststÊNcre soclAL 08.122.0050.207J.0000MÁNurElçÃo sERV. DE
coNVIV. E FORTAL. DE 08.243.0835.2094.0000 40ó.132,15 VINCULO-SCFV

clÁsula eUARTA - Dos ACRESTMoS E sueRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que

se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, ate 259lo (vinte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art.65 § l" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de 365 dias após a publicação,

podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas. mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,

inciso I, da Lei n" 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SExTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. lzaniel

Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do

fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal conespondente 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.

PARÁGRAFo PRIMEIRO Os pagamentos, serão cÍeditados em nome da CONTRATADA, mediante

transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do: DADOS BANCARIOS - BANCO

BRADESCO S/A CODICO 237 AG 6953 C.C 1925-9 L L AI-MEIDA EIRELI ME, uma vez satisfeitas as

condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO Quâlquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correçào

por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

defi nitivamente sânado.

pARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTR TADA deverá comprovar sua

regularização flscal 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, manteÍ

conforme artigo 55 inciso Xlll da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em

compatibilidaàe com as obrigaçôes por eles assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação.

PARAGRAFOOUARTO-ACON TANTE não pagará juros de mora por ataso no Pagamento, cobrado

ut ue. O. documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como poÍ motivo de pendência ou descumprimento

de condições contrárias.

CLÁUSULA O I'fAVA. DO REAJUS'I-E

O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o pmz-o de sua vigênci4 se houYer aumento

autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á: ,/

a) Aómpanhar e fiscalizar a execuçâo do connato: ( D/
b) Designar um servidor da SecretJia lvtunicipal cle Administração que seÍá responsável pelo 'fl2^1
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao seÍvidot ', /I



/'ior

irlbrúct;

ESTADO DO MARANHAO
pREFETTURA MUNICTpAL oe sÃo BERNARDo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em regisho próprio todas
as ocorrências relacionadas a execução do contÍato determinando o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomece a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escÍita 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 representante deverão
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na Íbrma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

LAUSULA DECIMA . DAS OBRICA CÔES DA CONTRATADAC

O presente Confato nâo poderá ser objeto de cessão ou tansferência, no mdo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objelo deste contrato lnediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fomecidopêla Secretaria Municipal de Adminisüação, em
estrita observância a sua proposta c ao Anexo V1, obsen ando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência. da Adminiltração Municipal na localidade da prestação do
serviço para replesentá-lo na cxecução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Aciminisraçâo, quando solicitado;
d) Observar o Lorário do expediente admrnistrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário adminisrativo para trataÍ sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmcnte o estabelecido nas clausulas e condições do presenle contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos lequisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do conrnto;
f) Arcar corn todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encaÍgos trabalhistas, previderrciários. e co;nerciais iesultantes da execução do conÍato e

oulros correspondentes:
g) Responder pelos danos causados diretament. a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluinCo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento eletuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou subslituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incoreções resultantes da execução.

CLASULA DECIMA PRIMEIITA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paúe da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CON'IRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" t.666193, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PR.IMERO O arraso i:rjustificado no curnpr.imento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA,'à multa de mora correspcnde te a 0.3ôl,ihês centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

lomecimento. atê o limite de l0oo (der por cc,lto).

PARÁGRAFO SEGUNDO - AIém Ca rnulta indicad. no pa!ágràfo anteiior, a CONTRATANTE poderá, garantida

a prêvia delesa. aplicar à CONTRA1 ADA. ns hipótesc de inc\.cuçào total ou parcial do Contrato. as seguintes

sançôes:
a) Adveíência:

b) Multa áe l0 o 6 (dez por cento) sobrc ü valcr do ContÍato;
c) Susperrsf,o temporária de perÍicipeção €m licitaçào e impedimento de contraar com a
admirristração. por prazo nào suDerior a 0l (dois) anos;

d) Declaraçâo dà inidoneidade para li:itar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdürarúm os motivos deteminairtes da punição.
e) As sanções previstas nas alír;eas "a', ''c" e "C" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a'prevista na alínça "b".
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panÁCnafo TERCEIRO Após a aplicação de qualquer Fienalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jomal Oficial Cô Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os

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

CLASULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas

em lei.
Constituem motivos para a rcscisão tlestc Contrato:

a) - o não cumprimcnto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentídão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da coriclusão da obra- do §erviço ou do fomecimento, nos prazos

estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, seÍJl justâ câusa e prévia comunicação à

COrr-TR-ATANTE; : .Í ''. :: - ,

i) - a subcontratação total ou.parciál'do seu objeto, a associação da CONTRATADA com

oüÍÍem, a sessão ou transÍeÍência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação

nào admitidas no edital e no contraio:
g) - o desatendinrento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria

Municipal de Secletaria Municipat de Administraçào:
h) - o cometimepto reiterado de faltrs na sua execução, anotadas na forma do § l" do art.

67 destâ Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou â instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADAI
k) - a alteração social ou a modificação da hnalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
l) - 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 pane da CO\\ITRATANTE, compras, acarretando modificação do

valor inicial do connato além do limite permitido no § l" do aÍ. 65 desta lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CoNTRATANTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinre) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação

da ordem interna ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo

prazo. independentem€nte do
pagamenro obrigatório de indenizações pelas sucessiYas e contÍatualmente imprevistas

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que

seja normalizada a situação;

o) - ô atraso superior a g0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
deconentes dos fomccinrentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

penurbação da ordenr intcma orr guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar

pela suspensão do cumpriinento de suas obrigações ate que seja normalizada a situaçào;

pARÁGRAFO pRIMEIRO - Os casos de rescisão conftatual serão forrrralmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla deêsa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À rescisão deste contrato podeú ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos círsos enumerados nas

alíneas'a' a'i' desta cláuiula:
b) amigável, por acordo enÍe as p.ârtes, reduzidas a termo no processo da licitâção, desde

que haja conveniência para a CONTRATANI'E;
judicialmente. nos termos da legislação.
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